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Resumo 

 

A reputação corporativa tem sido alvo de muitos estudos, justificados por revelarem o que 

mais importa para as organizações no sentido de construir ou manter uma boa reputação, tida 

como um recurso que pode garantir vantagem competitiva para os empreendimentos. São 

várias as escalas de medição que vêm sendo utilizadas e são várias as definições do conceito, 

delineado por várias áreas do conhecimento e cada área assumindo sua própria definição 

conceitual. Tem sido estudada sob diferentes percepções de diferentes grupos de interesse, os 

stakeholders, e de diferentes culturas. Porém, na literatura não se encontram estudos que 

avaliem a reputação para diferentes classes socioeconômicas, fato que despertou o interesse 

para este estudo. Avaliações contrastantes entre as classes de renda mais baixa (os “pobres”) e 

as classes de renda mais alta (os “ricos”) poderão orientar as organizações em suas estratégias 

de mercado, o que justifica os objetivos deste estudo. Há, no Brasil da atualidade, uma nova 

classe de consumidores ávidos por consumir para suprir suas necessidades antes não 

suficientemente atendidas, e para agora atender seus desejos, elevando-lhes o status. 

Paralelamente, há um movimento entre as classes, com ascensão e queda, provocadas pela 

instabilidade econômica em que o país mergulhou nos últimos três anos. Assumindo-se o 

princípio de que as atitudes são mutáveis, porque as pessoas progridem e adquirem novas 

experiências, aumentando suas necessidades e desejos, provavelmente suas atitudes possam 

ser influenciadas pela reputação das empresas das quais poderão passar a consumir ou deixar 

de consumir bens ou serviços. Assim, o que se questiona é se consumidores de baixa renda e 

consumidores de mais alta renda entendem e avaliam a reputação das empresas segundo os 

mesmos atributos e nas mesmas proporções e, paralelamente, deseja-se saber qual é a 

influência da reputação sobre o comportamento do consumidor para cada uma das classes. 

Essas questões orientam este estudo, cujo objetivo é conhecer os atributos pelos quais os 

consumidores de baixa renda e os consumidores de mais alta renda avaliam a reputação das 

empresas e em que intensidade essa avaliação influencia suas atitudes. Pretendeu-se atingir o 

objetivo por meio de estudo que emprega o método qualitativo indutivo, com a prática de 

grupos de foco, em fase preliminar de construção de uma escala, e quantitativo dedutivo em 

sua etapa de mensuração e avaliação dos construtos, suas relações e interdependência, 

utilizando a técnica estatística de modelagem de equações estruturais (SEM), método dos 

mínimos quadrados parciais (PLS – Partial Least Square). No estudo qualitativo a amostra 

envolveu cidadãos comuns das duas classes de renda. No estudo quantitativo a amostra 
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envolveu sujeitos (consumidores, clientes) das duas classes de renda do segmento econômico 

de serviços: uma universidade (Universidade Presbiteriana Mackenzie), uma empresa de 

transporte aéreo de passageiros (Gol Linhas Aéreas) e um hospital púbico (Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).   A coleta de dados se deu 

na cidade de São Paulo, por meio de questionário aplicado presencialmente pela empresa 

Ipsos. Os resultados do estudo apontam, para a amostra completa, que “ricos” e “pobres” 

avaliam o impacto da reputação sobre as atitudes do mesmo modo. Isto também se observa 

para as amostras de avaliação da empresa de transportes aéreos e do Hospital, sendo, 

entretanto, diferente para a amostra da Universidade. Tomados os atributos individualmente 

há muitas semelhanças nas avaliações. Espera-se que este estudo contribua para o 

delineamento das estratégias das empresas ao revelar os atributos formativos da reputação e 

os anseios dessas populações, dando oportunidade às empresas para concentrar esforços em 

sua gestão, de modo a poder diferenciar a reputação na percepção dos dois públicos-alvo do 

estudo e, assim, se diferenciar em seu mercado competitivo. Espera-se também contribuir para 

a academia ao mostrar um método para a construção de escalas, com as devidas validações. 

Para a sociedade este estudo poderá ser útil ao revelar algumas características e percepções, 

notadamente aquelas associadas às classes de baixa renda.  

Palavras-chave: Atitude, Reputação corporativa, Baixa renda, Mais alta renda. 

 

Abstract 

Corporate reputation has been the target of several studies strengthened by the benefit of 

revealing the key elements to build or sustain a good reputation, which is considered a 

resource that can ensure competitive advantage for enterprises. There are numerous 

measuring scales and concept definitions currently under used, and which are being tailored 

differently by many areas of knowledge. The concept is being studied through different 

perceptions, through different interest groups – the stakeholders – and by different cultures. 

However, literature does not cover studies that evaluate reputation for different 

socioeconomic classes. This fact shaped the interest for this study. Contrasting evaluations 

between lower-income classes (the “poor”) and higher-income classes (the “rich”) shall drive 

organizations in their market strategy, justifying the objectives of this study. There is 

currently in Brazil a new consumer’s class eager to consume to satisfy unmet needs that can 

elevate their status. In parallel, there is a raise-and-fall movement of classes, which derives 
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from the economic instability of the past three years. As people progress and acquire new 

experiences, their attitude may change, increasing their needs and desires. Along with that, 

their attitude can probably be influenced by the reputation of the companies from which they 

may purchase or stop purchasing. Hence, the question is if low-income consumers and higher-

income consumers understand and evaluate companies’ reputation according to the same 

attributes and in the same proportion. By the same token, we want to understand what the 

influence of reputation is over consumer’s behavior in each class. These questions drive this 

study, whose objective is to identify the attributes through which low-income and higher-

income consumers evaluate companies’ reputation and in what intensity this evaluation 

influences their attitude. This objective is aimed to be achieved by means of a study that uses 

the inductive qualitative method with focus groups in the preliminary phase of a scale 

construction; and a deductive quantitative study in its measuring and evaluation phase, their 

interdependence relations, using statistical technique of Structural Equations Modeling 

(SEM), Partial Least Square (PLS). In the qualitative study the sample involved regular 

citizens from both income classes. In the quantitative study the sample embraced subjects 

(consumers, clients) from both income classes from the services segment: a university 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie), an airline company (Gol Linhas Aéreas), and a 

public hospital (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo). Data gathering was performed in the city of Sao Paulo through presential survey 

conducted by Ipsos. Study results for the whole sample indicate that “rich” and “poor” 

evaluate reputation impact the same manner. The same effect is observed for the airline 

company and the hospital – which is however different for the university sample. By taking 

the attributes individually, there are many similarities in the evaluations. We hope that this 

study will contribute for companies to design their strategies, while it reveals formative 

attributes of reputation and populations desires, allowing companies to focus their 

management efforts, so to differentiate reputation in the perception of both target segments of 

the study and hence differentiate themselves in the competitive market. We also hope to 

contribute to the academy by showing a method to design scales with proper validations. To 

society this study may be helpful for revealing particular features and perceptions – notably 

those associated with low-income classes. 

Key words: Attitude, Corporate reputation, Low income, High income. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Inúmeros estudos, dentre os quais os de Weigelt e Camerer (1988), Fombrun e Shanley 

(1990), Stimpert, Gustafson e Sarason (1998), Barney e Wright (1998), Roberts e Dowling 

(2002), Carmeli e Tishler (2005), Dowling e Moran (2012), mostram que a avaliação da 

reputação de uma empresa, interfere negativa ou positivamente no seu sucesso. São várias as 

perspectivas em que se mencionam as vantagens de uma boa reputação, principalmente no 

desempenho nos negócios e na recuperação de acidentes. Embora haja certa confusão entre 

imagem e reputação corporativas, pode-se supor que o gerenciamento da reputação, via de 

regra por meio do gerenciamento de seus atributos formativos, permitem às empresas 

direcionarem seus esforços em busca de uma boa reputação. 

Estudos elaborados em países diferentes, sob culturas diferentes, têm mostrado que as 

avaliações da reputação corporativa podem variar (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991; 

TEMPORAL; ALDER, 1998; CZARNIAWSKA, 2000). Pensa-se de igual forma ao se 

considerar populações de uma mesma cultura, porém sob diferentes condições sociais, quer se 

trate de nível de escolaridade ou de nível de renda. Neste estudo, a preocupação recai sobre 

esta segunda condição.  

Nos últimos anos, a composição da população brasileira passou por uma mudança de 

configuração, com notável movimentação entre as classes sociais, medidas pela renda, 

especialmente entre aquelas classes consideradas de mais baixa renda (no título deste projeto 

identificadas como “pobres”). Este fenômeno tem provocado mudança no comportamento e 

nos hábitos de compra, uma vez que mais pessoas passaram a demandar e consumir bens e 

serviços que antes não tinham condição de fazê-lo. O fenômeno tem vários aspectos positivos, 

destacando-se o acesso a bens e serviços, propriamente, a melhora na qualidade de vida e o 

novo status social das classes de mais baixa renda.  

O aumento da demanda tem sido festejado pelos fornecedores dos bens e serviços 

demandados. Esse aumento da demanda, com possíveis aumentos na lucratividade, por seu 

lado, atrai novos fornecedores, acirrando-se ainda mais a disputa pelos consumidores. Por 

certo nesse mercado se podem encontrar todos os tipos de concorrência: por preço ou por 

diferenciação de seus produtos ou serviços, ou por enfoque (seleção de um segmento 

específico), lembrando Porter (1989). Neste aspecto, a reputação de uma empresa poderá ser 

seu diferencial competitivo. 
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Pode-se estar, agora, diante de um novo fenômeno: a respeito da avaliação da 

reputação, como pensam esses novos consumidores? Quanto aos fornecedores, as estratégias e 

as práticas podem ser as mesmas ou há algo de novo no mercado? Este estudo, visando ser 

útil no gerenciamento da reputação pelas empresas, tem como foco conhecer esse novo 

consumidor (baixa renda, ou “pobres”) em suas características de atribuição de valor aos 

atributos formativos da reputação corporativa, comparando-o àqueles que já frequentavam o 

mercado (renda média/alta, ou “ricos”). 

Como apregoa Lewis (2001, p. 31), “a reputação é um ativo de imenso valor”, e, por 

meio dela, muitas empresas bem conceituadas conseguem praticar preço extra, valorizando a 

vantagem competitiva que dela advém. Lewis (2001). Afirma que a “reputação é produto, 

num momento particular, de uma fermentada mistura de comportamento, comunicação e 

expectativa”, tratando esta última com muita atenção por entender que não se pode considerar 

que os consumidores são todos iguais. Por isso, conforme Caruana, Cohen e Krentler (2006, 

p. 429), “a reputação corporativa é cada vez mais vista pelas empresas como um trunfo 

inestimável”.  

Para Lewis (2001), cada um dos segmentos tem diferentes expectativas e diferentes 

padrões e em não segmentando o mercado corre-se o risco de pesquisar audiências 

heterogêneas e de “retratar um tipo de meta-reputação, uma fusão de uma larga coleção de 

julgamentos pessoais sobre um conjunto padrão de atributos da corporação” que não refletirá 

a real reputação atribuída pelos diversos segmentos. 

Isto posto, o problema de pesquisa que norteia este estudo é assim explicitado: 

 

Consumidores de baixa renda e consumidores de mais alta renda entendem e 

avaliam a reputação das empresas segundo os mesmos atributos e nas mesmas 

proporções? 

 

 Paralelamente, deseja-se saber:  

Qual é a influência da reputação sobre o comportamento do consumidor para 

cada uma das classes? 

O estudo tem como objetivo geral conhecer os atributos pelos quais os consumidores 

de baixa renda e os consumidores de mais alta renda avaliam a reputação das empresas e em 

que intensidade essa avaliação influencia suas atitudes. 

Para o intento deste estudo os seguintes objetivos específicos foram percorridos: 
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1. Mensurar qual é a avaliação que os consumidores de baixa renda fazem da 

reputação das empresas. 

2. Mensurar qual é a avaliação que os consumidores de mais alta renda fazem da 

reputação das empresas. 

3. Comparar o grau da avaliação da reputação da avaliação na percepção de 

consumidores de baixa e de mais alta renda. 

4. Avaliar as atitudes prováveis dos consumidores de ambas as classes em função 

da avaliação que fazem da reputação. 

5.  Estimar a influência da reputação na avaliação de ambas as classes sobre as 

atitudes prováveis que esses consumidores tomariam. 

 

Pretende-se atingir o objetivo por meio de estudo que emprega o método qualitativo 

indutivo, com a prática de grupos de foco, em fase preliminar de construção de uma escala, e 

quantitativo dedutivo em sua etapa de mensuração e avaliação dos construtos, suas relações e 

interdependência, utilizando a técnica estatística de modelagem de equações estruturais 

(SEM), método dos mínimos quadrados parciais (PLS – Partial Least Square). No estudo 

qualitativo a amostra envolveu cidadãos comuns, selecionados por conveniência, que 

compuseram quatro grupos de foco discriminando-se grupos de pessoas de baixa renda e 

pessoas de alta renda. No estudo quantitativo a amostra envolveu sujeitos (consumidores, 

clientes) dos segmentos ensino superior, transporte aéreo de passageiros e hospitalar. 

Este estudo se enquadra na terceira área prioritária de pesquisa do Mackpesquisa 

(Estratégias e Competitividade), abordando “a análise, proposição de indicadores, 

metodologias e ações estratégias que podem levar as organizações [...] a prosperarem e se 

desempenharem com êxito em seus mercados”, especificamente dentro da linha de pesquisa 

“Estratégia competitiva” (MACKPESQUISA, 2014). Justifica-se por tornar conhecidos os 

atributos formativos da reputação corporativa conforme avaliação dos novos consumidores 

(baixa renda) e dos consumidores habituais (mais alta renda). Conhecendo-se os atributos, as 

empresas terão oportunidade de concentrar esforços em sua gestão, de modo a poder se 

diferenciar em seu mercado competitivo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico, a seguir desenvolvido e que serve de base para este estudo, foca os 

temas reputação corporativa, atitudes e classes sociais ou econômicas, com interesse 

particular em baixa renda. 

  

2.1 Atitudes: representação do comportamento do consumidor 

Como se deseja saber qual é a influência da reputação sobre o comportamento do consumidor 

e os sujeitos da pesquisa não necessariamente se encontrarão em situação de compra, acredita-

se que o estudo da atitude dos consumidores é mais apropriado. Ou seja, estudar por completo 

o comportamento de compra do consumidor, aí incluindo o processo de decisão de compra, 

não foi o foco deste estudo.  

O pensamento de Mattar (1996) reforça essa ideia de tomar a atitude como proxy do 

comportamento ao afirmar que o conhecimento das atitudes do consumidor é importante para 

se prever seu comportamento de compra e pós-compra, bem como sua aceitação ou rejeição a 

produtos e marcas. Como se pretende estudar dois públicos (baixa renda e mais alta renda) 

somos incentivados também por Chisnall (2000), que afirma serem as atitudes mutáveis 

porque as pessoas mudam, se desenvolvem, adquirem novas experiências e aumentam suas 

necessidades, como parece ser o caso daqueles que ascenderam de classe social.  

Fishbein e Ajzen (1975, p. 14) argumentam que as atitudes de uma pessoa em relação 

a um objeto estão relacionadas ao conjunto de suas crenças sobre tal objeto e que essas 

atitudes são vistas como a intenção da pessoa em realizar uma variedade de comportamentos 

em relação a esse objeto. Além disso, afirmam que a “atitude é a quantidade de afeto a favor 

ou contra algum objeto” (p. 11) e, citando Doob (1947), a definem “como uma resposta 

aprendida, implicitamente antecipatória” (p. 24).  

Associando-se essa definição ao que defendem Bacha, Vianna e Santos (2009, p. 21), 

“atitudes seriam processos mentais individuais que determinam tanto as respostas atuais como 

potenciais de cada pessoa no mundo social”, o que reforça a intenção de se estudar a atitude 

como uma consequência da reputação corporativa e fiduciária do comportamento do 

consumidor. 

Nesse mesmo sentido, Solomon (2005) chama atenção para o ciclo evolutivo do 

consumidor. Apregoa que, apesar de as atitudes serem duradouras, podem ser modificadas 

durante esse ciclo, uma vez que produtos de menor interesse em determinado período da vida 
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do consumidor podem ser objetos de muito desejo em outro período. Pensa-se, então, que por 

hipótese, 

H1.  Consumidores de baixa renda e consumidores de mais alta renda têm atitudes 

diferentes em relação a fornecedores de serviços. 

 

Ajzen (2006) define que uma atitude é uma disposição para responder favoravelmente 

ou desfavoravelmente a um objeto, pessoa, instituição ou acontecimento, sendo que o atributo 

característico da atitude é a sua avaliação. Ainda segundo Ajzen (2006, p. 4), a atitude, por ser 

uma construção hipotética, inacessível à observação direta, “deve ser inferida a partir das 

respostas mensuráveis”. Admitem-se, para tanto, “três categorias de respostas: cognição, afeto 

e conação [esforço, empenho]”. Com base na análise de Rosenberg e Hovland (1960), Ajzen 

(2006) expõe três tipos de respostas a partir das quais as atitudes podem ser inferidas (Quadro 

1). O modo de respostas verbal interessa a este estudo, principalmente porque respostas não 

verbais são mais difíceis e complexas para se interpretar em um tipo de estudo como este. 

 

Quadro 1 Respostas utilizadas para inferir atitudes 

 

Fonte: Ajzen (2006, p. 4) 

 

Respostas cognitivas são aquelas que refletem percepções e pensamentos sobre o 

objeto de atitude. Seu modo verbal exprime as crenças que apontam para determinadas 

características ou atributos.  Respostas afetivas permitem que as atitudes possam ser 

inferidas; tem a ver com a avaliação do objeto de atitude e com os sentimentos em relação ao 

objeto de atitude. Seu modo verbal expressa atributos como admiração ou repulsa, apreciação 

ou desprezo. Respostas conativas são inclinações comportamentais, intenções, compromissos 

e ações com relação ao objeto de atitude. No modo verbal, pode-se considerar o que as 

Cognição Afeto Conação

Verbal
Expressão das 

crenças sobre o 
objeto da atitude

Expressão dos 
sentimentos para 
com o objeto da 

atitude

Expressão da 
intenção de 

comportamento

Não-verbal
Reações 

perceptivas para o 
objeto da atitude

Reações 
psicológicas para o 

objeto da atitude

Comportamentos 
ostensivos com 

relação ao objeto 
da atitude

Categorias de respostas
Modo das 
respostas
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pessoas dizem que fazem, pretendem fazer, ou faria em alguma dada circunstância (AJZEN, 

2006, p. 4-5). Schiffman e Kanuk (2000) adotam classificação similar, porém denominam de 

comportamental a dimensão conativa de Ajzen (2006). 

Quanto à medição das atitudes, vários modelos foram estudados para que se pudesse 

obter os indicadores, dentre os quais se encontram o modelo ABC (SOLOMOM, 2005), 

modelo Fishbein de múltiplos atributos (FISHBEIN, apud SOLOMON, 2005) e o modelo da 

ação racionalizada (AJZEN; FISCHBEIN, 1980).  

O modelo de Solomon (2005, p. 167), conhecido como modelo ABC de atitudes 

(“Affect, Behavior, Cognition”), assemelha-se ao modelo de Ajzen (2006) ao apregoar que o 

afeto se refere ao sentimento do consumidor em relação ao objeto, o comportamento reflete as 

“intenções da pessoa para fazer algo sobre o objeto” e a cognição se refere às crenças da 

pessoa sobre o objeto. O modelo Fishbein de múltiplos atributos, citado por Solomon (2005, 

p. 176), avalia três componentes da atitude: crenças importantes das pessoas sobre o objeto, 

ligações objeto-atributo, diz respeito à probabilidade de um objeto conter algum atributo 

importante, e avaliação de dos atributos importantes. O modelo da ação racionalizada é uma 

extensão do modelo Fishbein original, ao qual se acrescentou o comportamento como 

extensão à intenção, considerou-se a pressão social que pode influenciar o comportamento e a 

atitude no da compra, em adição à atitude em relação ao objeto. 

Neste estudo, atitude é definida conceitualmente como “processos mentais 

individuais que determinam tanto as respostas atuais como potenciais de cada pessoa no 

mundo social”, adotando-se, portanto, a definição de Bacha, Vianna e Santos (2009, p. 21). 

Como se pretendeu avaliar a atitude como uma provável realização de um comportamento 

envolvendo o objeto em relação ao qual se quer conhecer a atitude (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2011, p. 300), preferiu-se o modelo de Ajzen (2006). Uma aplicação 

desse modelo, encontrada em Giraldi, Ikeda e Carvalho (2008), serviu de base e incentivou 

sua utilização neste estudo. Operacionalmente, então, a atitude provável foi avaliada pelos 

seus componentes afetivo, cognitivo e conativo, adaptando-se as questões propostas por 

Giraldi, Ikeda e Carvalho (2008). 

 

 

2.2 Reputação corporativa 

A reputação se desenvolve ao longo do tempo e é o resultado de interações repetidas e de 

experiências acumuladas nos relacionamentos com a organização. É um instantâneo, que 
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reconcilia as múltiplas imagens da companhia percebidas por suas audiências e que sinaliza a 

atratividade geral de uma organização para seus empregados, consumidores, investidores, 

fornecedores e para a comunidade local (FOMBRUN, 1996). Torna-se assim, para os 

stakeholders, a base de predição do comportamento da organização (RINDOVA; 

FOMBRUN, 1998; DOWLING; MORAN, 2012). 

Gotsi e Wilson (2001, p. 27) definem que  

 

reputação corporativa é a avaliação geral que os stakeholders fazem 
sobre uma organização ao longo do tempo. Essa avaliação é baseada 
nas experiências diretas dos stakeholders com a organização, em 
qualquer outra forma de comunicação e simbolismo que fornece 
informação sobre as ações da organização e/ou comparação com as 
ações de outras organizações rivais. 

  

Gotsi e Wilson (2001) identificaram várias definições de reputação corporativa, 

classificadas em duas escolas de pensamento: para a primeira, imagem e reputação são 

conceitos análogos, e para a segunda os termos diferem entre si. A segunda escola tem três 

visões distintas: a primeira considera imagem e reputação corporativas como conceitos 

diferentes e separados; a segunda e a terceira consideram-nos inter-relacionados, porém a 

segunda visão considera que a reputação corporativa é apenas uma dimensão em direção à 

construção da imagem corporativa e a terceira visão argumenta que a reputação é largamente 

influenciada pelas múltiplas imagens tidas pelas diversas audiências da organização (GOTSI; 

WILSON, 2001). Neste estudo adota-se a visão da terceira visão de Gotsi e Wilson (2001).  

Como se referem Dowling e Moran (2012, p. 28), a reputação corporativa é mais 

valiosa em mercados caracterizados por incerteza e assimetria de informações. Nesses 

ambientes, a informação é matéria prima essencial e muitos gestores encontram  

dificuldade em distinguir a empresa de seus competidores e “para superar esse obstáculo, as 

organizações podem usar sua reputação”. 

 Supõe-se que o atual mercado brasileiro, como ocorre em geral, seja caracterizado por 

assimetria de informações, pois, como afirmam Mattoso e Rocha (2005), há consenso entre os 

estudiosos do comportamento do consumidor de que valores, motivações e processos de 

informação e decisão de compra variam de uma classe para outra.  

A avaliação diferenciada de empresa para empresa por parte de clientes e de 

funcionários revela que a formação da reputação segue caminhos próprios e diferentes em 

cada uma delas. Isso pode significar que os recursos, principalmente os que contribuem para a 
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formação da reputação, têm tido gerenciamento diferenciado em cada uma delas (THOMAZ, 

2006). Com base nesse pensamento, sugere-se, por hipótese, que 

 

H2.  A reputação das empresas na avaliação pelo público de baixa renda difere da 

reputação das empresas na avaliação pelo público de mais alta renda. 

 

Neste aspecto, a reputação pode constituir-se em diferencial competitivo (STIMPERT; 

GUSTAFSON; SARASON, 1998; BARNEY, 1991; BARNEY; WRIGHT, 1998; CARMELI; 

TISHLER, 2005), e é um recurso que a organização dispõe para sustentar suas estratégias 

competitivas para levá-la a um desempenho econômico superior à média.  

Ou seja, os arranjos dos recursos formativos da reputação são diferentes nas diversas 

empresas, mas os efeitos sobre o desempenho podem ser similares (THOMAZ, 2006). Fonte 

de valor, a reputação corporativa é considerada como um recurso e, com base nos conceitos 

de Barney (1991), pode ser analisada sob a perspectiva da visão baseada em recurso (RBV). 

Recursos são então definidos como os ativos tangíveis e intangíveis da empresa utilizados na 

concepção e na implementação de suas estratégias (BARNEY; ARIKAN, 2001, p. 138). 

Assim, a reputação corporativa é mais um recurso disponível dentre os que compõem os 

"estoques de fatores disponíveis [...] controlados pela empresa" (AMIT; SCHOEMAKER, 

1993, p. 35, tradução nossa) e que contribuem para o seu desempenho. 

Da perspectiva da RBV isso pode significar que as empresas administram de forma 

diferente o arranjo de seus recursos, mas o fazem buscando vantagem competitiva em cada 

um desses arranjos. Isso é aderente à linha sugerida por Chandler (1962), Barney (1995) e 

Durand (1999) ao afirmarem que a uma organização não basta ter os recursos, pois, para 

potencializá-los, a empresa tem que estar organizada para explorá-los. Significa também que 

arranjos diferentes de recursos que contribuem para a formação da reputação podem produzir 

os mesmos bons resultados. Ainda sob o ponto de vista da RBV, Barney (2012) e Boyd, 

Bergh e Ketchen (2010) mostram que, para as empresas que sobrepujam seus rivais, a 

reputação se torna um ativo estratégico raro e difícil de imitar. 

Partindo do princípio que a informação pode ser considerada um recurso para a 

empresa, informar-se sobre o que os consumidores valorizam, considerando-se as diversas 

classes sociais em que estão contidos, torna-se pré-requisito para a construção da reputação de 

uma empresa.  
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Nesse sentido, há para os gestores, conforme Dowling (2012), vários desafios para 

aqueles que desejam obter reputação para sua organização calcada em sua estratégia 

corporativa. Um desafio importante à reputação diz respeito ao que fazer e o que não fazer. 

Neste caso o suporte é dado pela cultura da organização. Um segundo desafio se refere ao 

alinhamento entre as peças do quebra-cabeça da reputação, pois todas – “missão da 

organização, visão, valores, objetivos, estratégia, cultura e sistemas de controle” - devem se 

encaixar. Outro desafio é como lidar com a complexidade organizacional. A pergunta feita 

por Dowling (2012, p. 37) é: “se uma organização tem muitas linhas diferentes de negócio e / 

ou compete em múltiplos mercados, o que pode sua reputação sofrer?” Este poderá ser o caso 

de organizações que atendem múltiplas classes socioeconômicas, ensejando, por hipótese, que 

  

H3.  A reputação da organização influencia de maneira diferente os consumidores de 

baixa renda e os de renda mais alta. 

 

 

Para o intento deste estudo, fiel ao entendimento de que o estudo da atitude dos 

consumidores é mais apropriado, pretendeu-se que a reputação fosse avaliada pela percepção 

do público em geral e por meio de indicadores formativos da reputação de caráter não 

financeiro. Neste aspecto este estudo difere de outros que se guiam por indicadores do 

desempenho financeiro das organizações e que cujas avaliações são obtidas, via de regra, 

entre o público do mercado financeiro, caso, por exemplo, da pesquisa Most Admired 

Companies, da revista fortune.  

Raithel e Schwaiger (2015, p. 945) são autores que procuraram se afastar de 

indicadores financeiros, preferindo se concentrar em indicadores que balanceiam 

componentes afetivos e cognitivos. Esses autores são categóricos ao afirmarem que 

“percepções da reputação que são guiadas por aspectos não financeiros são de valor mais 

relevante no futuro do que percepções que são guiadas pelo desempenho financeiro”. Porém, 

em seu estudo, utilizam indicadores reflexivos. 

Paralelamente ao afastamento de indicadores financeiros, este estudo tem interesse 

particular, como ficou patente até este ponto, em indicadores formativos. Difere de outros, 

portanto, que revestem de importância os indicadores reflexivos da reputação, como é o caso 

do estudo de Agarwal, Osiyevskyy e Marquina (2015, p. 503), ao defenderem que “a 

reputação corporativa modelada como um construto reflexivo de alta ordem existe além de 

sua mensuração e que o seu significado nominal é distinto do seu significado empírico”. 
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Defende-se neste estudo que imagem e reputação são conceitos diferentes, mas inter-

relacionados, como ficará claro mais adiante. Pensa-se, metaforicamente, que a imagem é 

uma fotografia enquanto a reputação é um filme, ou seja, o acumulo de fotos. Caruana e 

Chircop (2000) e Carmeli e Tishler (2005) ajudam a embasar esse pensamento ao afirmarem 

que a reputação corporativa emerge e é determinada pelas imagens principais ou percepções 

que os vários públicos têm de uma empresa.   

Neste estudo a reputação corporativa é definida conceitualmente a partir das 

considerações de Gotsi e Wilson (2001, p. 27), como a avaliação geral que os stakeholders 

fazem sobre uma organização ao longo do tempo, resultante de interações repetidas e de 

experiências acumuladas nos relacionamentos com a organização, que se torna, para os 

stakeholders, a base de predição do comportamento da organização (RINDOVA; 

FOMBRUN, 1998). A definição operacional da reputação se dá ao término da seção 3.2 deste 

estudo. 

 

2.3 Classes sociais ou econômicas e baixa renda no Brasil  

Até recentemente, havia consenso entre sociólogos e historiadores sociais sobre padrões de 

consumo se prestar a traduzir limites de classes sociais. Os limites sociais, em épocas pré-

capitalistas, entre nobres, camponeses, pequenos burgueses, capitalistas e proletariado foram 

claramente marcados e mantidos por meio de distintos modos de vida que raramente se 

cruzavam (HOLT, 1998).  

 Porém, Holt (1998, p. 219) salienta que durante os anos 80 e 90 um novo consenso se 

formou. A concepção pós-moderna de organização social argumenta que a relação entre a 

posição de classe social e padrões de consumo teve uma fratura, a ponto de “críticos 

influentes [...] investirem que padrões de consumo já não são consequências da reprodução da 

classe social”. 

 O conceito de classes sociais, segundo Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), gera 

controvérsias e qualquer variável tomada isoladamente é suficiente para expressar a pirâmide 

social. Visando fugir dos paradoxos dialéticos entre classes sociais e classes de renda, como 

se pode depreender de Holt (1998) e de Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), A ABEP 

(Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) elaborou um método que tem sido muito 

utilizado no Brasil, denominado Critério de Classificação Econômica Brasil, ou simplesmente 

Critério Brasil (ABEP, 2014). “Esse critério tem sido amplamente utilizado como base para a 

segmentação do mercado brasileiro”, sendo adotado pelas mais variadas organizações, por 
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empresas de pesquisa de marketing e até por agências de relações públicas (KAMAKURA; 

MAZZON, 2013, p. 6). 

Esse critério enfatiza sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”, 

substituindo-a por classes econômicas. Consiste em um sistema de pontos que leva em conta a 

posse de bens e serviços e o grau de instrução do chefe de família. 

Entretanto, o Critério Brasil contrasta com o critério utilizado pelo Governo Federal 

brasileiro, ditado pela SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), que também pode diferir do 

critério adota pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para aperfeiçoar a 

classificação, a ABEP desenvolveu um novo critério para a definição das classes sociais no 

Brasil. Segundo Kamakura e Mazzon (2013, p. 7), coautores do novo critério, 

O critério proposto, elaborado a partir dos conceitos de classe social e de renda 

permanente – conceito não perguntado de forma direta, mas sim avaliado de maneira indireta 

– possibilita medir o poder de compra de uma família não apenas em termos do poder 

aquisitivo oriundo de sua renda corrente, mas principalmente em decorrência das condições 

de conseguir manter seu atual status socioeconômico conquistado ao longo de décadas com 

base em sua escolaridade, aplicações financeiras e posse de bens e serviços. 

Este novo critério foi inicialmente planejado para ser implantado em 2014, porém, 

“por prezar pela qualidade das informações que são geradas por seus filiados ao mercado, a 

direção da ABEP decidiu adiar para janeiro de 2015 a implantação do Novo Critério de 

Classificação Econômica Brasil” (ABEP, 2014). Por ocasião da pesquisa de campos proposta 

neste projeto o novo critério já deverá estar em uso, pretendendo-se, então, adotá-lo. 

Prahalad e Hart (2002) foram um dos primeiros autores a colocar foco nas 

oportunidades voltadas para os consumidores da baixa renda, denominada base da pirâmide. 

Segundo o autor, haveria no mundo quatro bilhões de pessoas vivendo com cerca de cinco 

dólares por dia, sendo que um terço dessa população sobreviveria com menos de um dólar por 

dia. Fazer negócios com esses quatro bilhões de pessoas – “dois terços da população mundial 

– requer inovações radicais em tecnologias e em modelos de negócios” (PRAHALAD; 

HART, 2002). Esse contingente vinha sendo negligenciado como mercado-alvo para muitas 

empresas. 

O mercado de baixa renda possui características próprias e considerar que essas 

características são as mesmas dos consumidores de rendas mais elevadas geraria distorções na 

concepção de novos produtos e na maneira de comercializá-los – o que torna a baixa renda 

um desafio, exigindo quebra de paradigmas dos profissionais de marketing e um novo nível 
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de eficiência das corporações de maneira geral (PRAHALAD; HART, 2002). É necessário, 

então, conhecer o consumidor de baixa renda, já que, historicamente, não é com esse 

consumidor que as empresas costumam dialogar.  

Hemais et al. (2011) consideram que, no processo de construção da área de marketing, 

o tratamento dado aos indivíduos de baixa renda e a sua relação com o consumo foram 

influenciados pelo pensamento econômico, que desde há muito os descreviam como um grupo 

à parte da sociedade, inferior, dependente da sociedade e dos governos, marginalizado por 

suas restrições financeiras.  

Mas, considere-se que o desejo de consumir independe da classe social do indivíduo, 

pois todos têm desejo de consumir e buscam ser felizes por meio do consumo. Por isso, esse 

consumidor passou a ter novas considerações, passando a ser visto como alguém proativo que 

deseja melhorar sua vida por meio de iniciativas próprias, recorrendo ao consumo, 

acreditando que a posse de produtos e serviços lhe traz benefícios imediatos (HEMAIS et al., 

2011).  

Estima-se que a participação da renda baixa seja de 78% do total da população 

brasileira. Nos últimos anos – até 2008, segundo ROQUE (2009), observou-se a ascensão de 

aproximadamente 19 milhões de brasileiros das classes D e E para a classe C. Com a 

migração, a classe C passou a ser a maior do país, com mais de 101 milhões de pessoas, ou 

seja, 53% da população total (BACHA; VIANNA; SANTOS, 2009). Embora houvesse um 

baixo crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nos últimos anos, houve uma distribuição 

de renda mais equitativa que resultou em uma redução de 45% da população abaixo do nível 

de pobreza entre 2003 e 2009 (NERI, 2011), levando ao surgimento de uma “nova classe 

média”, composta em 2009 por 95 milhões de pessoas (50,4% da população brasileira). Resta 

entender melhor o que representa essa “classe média” (KAMAKURA; MAZZON, 2013, p. 

34). 

Como se pode observar, os números são conflitantes. Isso pode ser devido a vários 

critérios serem utilizados nas diversas abordagens dos diversos estudos. Como, para a área do 

marketing e das estratégias, o novo Critério Brasil (da ABEP) parece ser apropriado e dada 

sua ampla utilização na versão anterior, pretende-se que ele seja o critério para estratificação 

dos consumidores alvo deste estudo. 

Infelizmente, porém, após a ascensão da classe de menor renda, observa-se um 

movimento reverso na economia brasileira, conforme alguns indicadores. A taxa de 

desemprego, que era de 8% em 2008 (ROQUE, 2009), situa-se hoje em torno de 11%, com 

previsões de chegar a 14% em 2017 (FURLAN; OLIVEIRA, 2016). Segundo o IBGE, 
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conforme citado por Furlan e Oliveira (2016), de abril de 2015 a abril de 2016 cerca de 

312.000 empregadores abandonaram os negócios. Os juros básicos da economia (Selic), outro 

indicador econômico, subiram de 11,25% em março de 2008 para 14,25% em junho de 2016. 

Esses indicadores são sinais claros de que há movimentação de uma classe social para outra, 

constatando-se que “em um ano, quase um milhão de famílias desceram de classe social” 

(ABEP, citada em O ESTADO, 2016, p. B1). 

 

 

2.4 Modelo conceitual para a pesquisa de campo 

O referencial teórico permitiu definir um modelo conceitual de reputação, que aponta 

tanto as variáveis latentes quanto as variáveis mensuráveis da reputação e atitude. Esse 

modelo é apresentado na Figura 1 e contempla, portanto, a reputação com seus atributos e a 

atitude esperada do público como resposta à avaliação da reputação das empresas. 

 

Figura 1 Modelo conceitual 
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3 DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA REPUTAÇÃO 

 

O desenvolvimento da escala, meio para se atingir o objetivo deste estudo, deu-se em duas 

etapas. Na primeira foi realizada uma revisão sistemática sobre reputação corporativa, 

objetivando referendar os atributos que têm sido utilizados para avaliação da reputação. Na 

segunda, foram efetuados estudos de campo com a finalidade de construir a escala de 

avaliação da reputação. Essas etapas são a seguir detalhadas. 

 

3.1 Reputação corporativa: Revisão Sistemática 

Esta revisão sistemática objetivou referendar os atributos que têm sido empregados na 

avaliação da reputação. Revisões sistemáticas seguem um protocolo que assegura que estudos 

originais sejam avaliados e sintetizados de modo válido, identificando-se, descrevendo-se, 

avaliando-se e sintetizando-se evidências de pesquisas daqueles estudos, constituindo-se um 

método transparente que minimiza vieses (CRD, 2005). 

Conforme Castro (2001), Mulrow (1994) e CRD (2001), o método da revisão 

sistemática é útil quando se tem uma questão, ou uma hipótese, que traduz a necessidade de se 

identificar, selecionar e avaliar criticamente estudos anteriores, com o propósito de coletar e 

analisar dados (CASTRO, 2001; MULROW, 1994; CRD, 2001) que permitam responder a 

questão ou rejeitar a hipótese.  

Os seguintes passos, sugeridos por Cochrane (2005), compuseram o protocolo da 

revisão: 

1o. formulação da questão/hipótese – visando orientar o que se deve incluir na revisão; 

 2o. seleção dos textos; 

 3o. avaliação crítica dos estudos – eliminando os não válidos;  

 4o. coleta de dados – coleta de dados sobre as variáveis de interesse; 

 5o. análise e apresentação dos dados – agrupamentos dos dados semelhantes;  

 6o. interpretação dos dados – extração das evidências; 

 7o. aprimoramento e atualização da revisão – após a publicação do estudo.  

 

Retomou-se a revisão sistemática desenvolvida por Thomaz (2006), complementando-

a com obras publicadas a partir de 2006. Igualmente àquele estudo, para dar um norte à 

revisão partiu-se da hipótese de que imagem e reputação corporativas podem ser avaliadas 

pelos mesmos atributos.  



 26

Dado o primeiro passo (hipótese formulada), no segundo passo selecionaram-se textos 

completos de artigos de revistas e jornais acadêmicos internacionais, validados por pares, 

publicados em inglês em bibliotecas on-line como Jstor, Proquest e Ebsco, a partir de 2006, 

nos quais os conceitos "imagem corporativa" e "reputação corporativa" eram objetos 

mensuráveis de estudo. O exame desses textos cumpriu o terceiro passo do processo. Textos 

publicados até 2006 foram recuperados do estudo de Thomaz (2006).  

Em coerência com o estudo de Thomaz (2006), selecionaram-se os textos classificados 

como "expectativas sociais" (BERENS; van RIEL, 2004, p. 161-2), entendendo-se que os 

consumidores diferenciam entre empresas que atendem o que delas se espera, como oferecer 

bons produtos, ter liderança no seu mercado, ter boa conduta social e contribuir com a 

comunidade (CARROLL, 1979; CHEW, 1992; BROWN; DACIN, 1997; BERENS; van 

RIEL, 2004). Ressalta-se que assim se fez visando ao interesse principal deste estudo, ou seja, 

as percepções do público sobre o comportamento esperado de uma organização (BERENS; 

van RIEL, 2004). 

Avançando para o próximo passo, as variáveis associadas à imagem e à reputação 

foram projetadas em um quadro (Apêndice A). Seguindo-se a recomendação, os 257 atributos 

foram coletados pelo método da "bola de neve", em que os autores referenciados em cada 

artigo são pesquisados e os dados que consideraram são incorporados à revisão (BERENS; 

van RIEL, 2004).   

Esse quadro (Apêndice A) permitiu que se efetuasse a análise e apresentação dos 

atributos, cumprindo, portanto, o quinto passo do método de Cochrane (2005). Os atributos 

contidos no quadro foram sucessivamente refinados, resultando as categorias exibidas na 

Tabela 1. O refinamento passou pelos seguintes passos:  

1o. atributos repetidos (mesma denominação) foram eliminados; 

2o. atributos similares (denominação diferente) foram consolidados em um único; 

3o. cada um dos atributos foi classificado em uma categoria apropriada; 

 4o. as categorias foram refinadas, consolidando-se as similares. 
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Tabela 1 Atributos utilizados na avaliação da imagem e da reputação  

 

 

No sexto e último passo, a interpretação dos dados da Tabela 1evidenciou que muitos 

dos atributos são utilizados pelos diversos autores (citados no Apêndice A) para avaliar tanto 

a imagem quanto a reputação, havendo, pois, uma sobreposição na utilização dos atributos. 

Fica evidente a linha de raciocínio da escola diferenciada (GOTSI; WILSON, 2001), em que 

os termos diferem entre si, são independentes e a reputação é largamente influenciada pelas 

múltiplas imagens tidas pelas diversas audiências da organização. 

Como, segundo Fombrun (1996), Markwick e Fill (1997), Bromley (2002a, b) e Helm 

(2005), a reputação é um consenso da avaliação das imagens por vários indivíduos, admite-se 

que a imagem e a reputação corporativas podem ser avaliadas pelos mesmos atributos. 

 

3.2 Construção da escala para mensurar a reputação 

Apesar da existência de várias escalas para medir a reputação, julgou-se necessário, para a 

pesquisa de campo, desenvolver uma escala composta por atributos formativos. O processo de 

formação dessa escala é diferente dos processos de formação de modelos reflexivos 

(BAGOZZI, 1994; ROSSITER, 2002; SCHWAIGER, 2004; HELM, 2005). 

Atributo Reputação Imagem Atributo Reputação Imagem
Inovação e criatividade 20 15 35 Uso inteligente dos ativos 1 5 6
Qualidade produtos/serviços 14 22 36 Desempenho financeiro 1 5 6
Qualidade do gerenciamento 11 17 28 Acreditar na cia. se estiver sob ataque da mídia 1 4 5
Envolvimento/cuidados com comunidade 10 3 13 Valor do investimento a L. P. 1 4 5
Força/saúde financeira 7 14 21 Patrocínio de atividades/eventos 1 3 4
Comprometida com a proteção ambiental 6 7 13 Estabelecida há muito tempo 1 2 3
Comunicação 6 5 11 Familiaridade 1 2 3
Pode-se confiar / Honesta 6 5 11 Liderança de mercado 1 2 3
Competência do pessoal de contato/vendas 6 4 10 Produtos bem diferenciados 1 2 3
Conveniências (estaciona/to, horário, layout) 6 1 7 Valores humanos 1 2 3
Atitude e comportamento dos empregados 6 1 7 Atendimento das necessidades 1 1 2
Responsabilidade social e ambiental 5 9 14 Competitiva internacionalmente 1 1 2
Responsabilidade social 5 6 11 Consumidores advogam pela empresa 1 1 2
Cultura voltada ao cliente 5 5 10 Estabelecimento de redes colaborativas e alianças 1 1 2
Admiração ou reconhecimento geral 5 5 10 Tem boa reputação 1 1 2
Amabilidade / facilidade de relacionamento 5 2 7 Responsividade 1 1 2
Variedade de produtos/serviços 5 2 7 Seriedade nas demonstrações contábeis 1 1 2
Comportamento ético 4 6 10 Suporta alguma causa / Suporte 1 1 2
Liderança geral 4 6 10 Associações simbólicas 1 0 1
Sucesso 4 6 10 Tobin Q 1 0 1
Serviços ao consumidor 4 4 8 Inovação em serviços 1 0 1
Bem organizada 4 3 7 Interação com os empregados / respeito 1 0 1
Respeitabilidade da empresa 4 2 6 Primeira escolha para produtos e serviços 1 0 1
Preços competitivos / caros 3 1 4 Qualidade do marketing 0 6 6
Profissionalismo 3 0 3 Ter uma visão clara de seu futuro 0 6 6
Força de vendas e canais 3 0 3 Produtos e serviços valorizam o dinheiro 0 5 5
Gerenciamento de RH 2 11 13 Habilidade de comunicação 0 4 4
Habilidade p/atrair, desenvolver, reter talentos 2 7 9 Transparência 0 4 4
Posição competitiva 2 4 6 Recebe bem os visitantes 0 2 2
Agrega valor ao cliente 2 3 5 Habilidade em superar mudanças no ambiente 0 2 2
Investimento de baixo risco 2 3 5 Força e qualidade da estratégia 0 1 1
Ser bem gerenciado 2 2 4 É exemplo para as demais 0 1 1
Características dos produtos 2 1 3 Exportações sinalizam alto padrão do produto 0 1 1
Consumidores são leais 2 1 3 Conduz os negócios de modo humano e cuidadoso 0 1 1
Reconhecimento 2 1 3 Outras tentam imitar 0 1 1
Bom empregador 1 9 10 Credibilidade da propaganda 0 1 1
Margem de lucro 1 6 7 Valor de marca e compromisso 0 1 1

Número de vezes 
Total

Número de vezes 
Total
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Defende-se a construção de uma escala composta por indicadores formativos porque 

se deseja dar oportunidade às empresas para concentrar esforços na formação da reputação, 

diferentemente de outras escalas que permitem apenas conhecer qual é a reputação da 

empresa via seus indicadores reflexivos. Este é o caso, por exemplo, do RepTrak ™ Pulse, 

uma medida de forma curta “emotion-based” da reputação corporativa, baseada em três itens 

emocionais (bom sentimento, confiança e admiração e respeito sobre a companhia), além de 

um item genérico, (reputação geral da companhia), conforme Ponzi, Fombrun e Gardberg 

(2011, p. 23).  

A intenção de desenvolver a escala tem corroboração em estudos de Dowling e Moran 

(2012, p. 38) cuja proposição é abordar a construção da reputação e não apenas seus reflexos 

ou consequências. Mais especificamente, enfatizando ainda mais essa abordagem, sugerem 

que a construção seja embutida na estratégia da organização (“build-in”) em vez de acoplada 

a ela (“bolted-on”) por meio de táticas não relacionadas à estratégia. 

Reforça a ideia o fato de nenhuma das escalas existentes considerar uma eventual 

composição diferenciada de atributos entre classes sociais distintas. Considere-se ainda que 

alguns autores citam que diferenças culturais e entre países podem interferir na percepção dos 

diversos públicos das organizações (CZARNIAWSKA, 2000; TEMPORAL; ALDER, 1998; 

PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991). Também por isso julgou-se oportuno desenvolver uma 

escala condizente com a realidade brasileira, voltada à avaliação da reputação das empresas 

como percebida pelos clientes ou consumidores, consideradas suas classes sociais, de acordo 

com o novo Critério Brasil 2015.  

Procedimentos qualitativos e quantitativos foram utilizados para a construção da 

escala. O método qualitativo indutivo, de cunho exploratório, foi inicialmente utilizado para 

referendar se os atributos que foram selecionados no referencial, constantes do modelo 

conceitual anteriormente mencionado, representam o que de fato se pretendia levantar. Este 

procedimento constitui a especificação do conteúdo e é descrito na subseção 3.2.1.  

Consumidores em geral foram selecionados por conveniência, constituindo grupos de 

foco que representam as classes sociais em estudo. A prática em grupo de foco empregou, 

como recomendado por Spector (1992), o método de pesquisa indutivo, preferível ao dedutivo 

por não partir da exibição de itens pré-estabelecidos aos sujeitos da pesquisa. A linguagem 

cotidiana e os aspectos culturais do consumidor brasileiro foram considerados nesta fase 

qualitativa. 
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A análise necessária à extração dos dados coletados, transcritos das gravações, foi 

possível empregando-se a técnica da análise de conteúdo. Análise de conteúdo é recomendada 

por Bardin (2003) e se constitui de um conjunto de técnicas de análise de comunicações 

apropriadas para se obter indicadores, que sejam quantitativos ou qualitativos, que levarão à 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de mensagens 

(BARDIN, 2003).  

As citações dos participantes ecoaram os atributos encontrados na literatura. A 

exceção foi o termo ‘idônea’. Embora não tenha essa expressão figurado na literatura, a 

idoneidade foi citada por um dos participantes (Ana, grupo 3) dos grupos de foco. As 

definições de imagem e de reputação foram mencionadas em coerência com a literatura. A 

esse respeito, um dos entrevistados (Ana, grupo 3) assim se manifestou: “Eu penso que 

reputação tem uma questão histórica. Parece ser uma coisa relacionada a diversas avaliações 

de qualidade ao longo de um tempo que leva à formação, por exemplo, de uma boa reputação 

ou de uma má reputação”. 

 Outro participante (Rafael, grupo 2) assim se manifestou: “[...] a imagem é o que a 

empresa quer mostrar, a reputação é a imagem que a pessoa real observou, o que a empresa 

realmente passou, o que o público-alvo dela absorveu”.  

Os aspectos culturais do consumidor brasileiro puderam, assim, ser considerados. 

Lamentavelmente, como já era esperado, foi maior a dificuldade para a participação 

homogênea dos indivíduos de estratos sociais mais baixos. Isso se deve à inibição, ao baixo 

nível de sociabilidade, à dificuldade de expressão e articulação, apesar do cuidado que se teve 

em não mesclar em um mesmo grupo pessoas com níveis de renda diferentes.  

O método quantitativo foi empregado posteriormente à obtenção dos itens 

especificados, na percepção dos dois grupos (baixa renda e mais alta tenda). As técnicas de 

“item-sort task”, proporção de concordância substantiva (psa) e coeficiente de validade 

substantiva (csv), seguindo-se Anderson e Gerbing (1991) foram então utilizados para o 

tratamento quantitativo dos dados.  

Os itens especificados e referendados durante o estágio qualitativo foram consolidados 

e então submetidos ao tratamento quantitativo. As unidades amostrais foram selecionadas por 

conveniência e o tamanho da amostra foi de 30 sujeitos. Estudo similar (HELM, 2005) 

utilizou amostras de 12 e de 26 sujeitos, o que encorajou a utilização neste estudo de amostra 

em torno de 30 sujeitos. Seguindo as recomendações de Anderson e Gerbing (1991), foram 

selecionados os atributos com psa maior do que 0,75 e com csv maior do que 0,50.  
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Como já informado, neste estudo preferiu-se o emprego de indicadores formativos 

tendo em vista a prioridade causal entre o indicador e a variável latente, como preceitua 

Bollen (1989). Isto se justifica porque o objetivo é entender a formação da reputação 

corporativa e não seus efeitos ou consequências. As características seguintes corroboram esta 

escolha metodológica: 

- indicadores reflexivos permitem a remoção de um indicador sem alterar a natureza 

do construto que sustenta. Ao contrário, no caso dos formativos, omitir um indicador 

acarreta a omissão de parte do construto (BOLLEN; LENNOX, 1991); 

- a correlação entre os indicadores formativos não é explicada pelo modelo de medição 

e, por serem de natureza exógena, avaliar sua validade torna-se mais difícil 

(BOLLEN, 1989); 

- não há um padrão pré-determinado de sinais ou magnitudes para caracterizar as 

correlações entre os indicadores formativos. A consistência interna, com isso, torna-

se de mínima importância porque duas variáveis podem, mesmo que negativamente 

relacionadas, servir de indicadores significativos de um construto 

(DIAMANTOPOULOS; WINKHOFER, 2001); 

- indicadores formativos não precisam estar correlacionados e não precisam ter alta 

consistência interna como o Alfa de Cronbach (CHIN, 1998a; BOLLEN, 1989; 

BOLLEN; LENNOX, 1991); 

- diferente dos indicadores reflexivos, os indicadores formativos não têm “error 

terms”, ou estimativas dos erros de mensuração (DIAMANTOPOULOS; 

WINKHOFER, 2001).  

 

Para a construção da escala foram então utilizados os resultados de estudos anteriores 

sobre construção de escalas de medição de construtos de marketing (CHURCHILL, 1979), de 

medição de conceitos de produtos e conceitos pessoais (MALHOTRA, 1981), de medição de 

indicadores causais, ou formativos (BOLLEN, 1989; BOLLEN; LENNOX, 1991; BAGOZZI, 

1994; DIAMANTOPOULOS; WINKLHOFER, 2001; HELM, 2005), de predição de 

desempenho de medidas (NUNNALLY, 1967; ANDERSON; GERBING, 1991) e de medição 

de reputação corporativa (SCHWAIGER, 2004; HELM, 2005). 
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Seguindo esses autores, a construção da escala obedeceu as seguintes etapas: 

especificação de conteúdo, especificação e seleção de indicadores, validação dos termos da 

lista de indicadores (validade de conteúdo), avaliação da validade de construto, validade 

discriminante e avaliação da colinearidade dos indicadores. Essas etapas são a seguir 

descritas. 

 

3.2.1  Especificação do conteúdo 

Objetivou-se primeiro especificar o domínio de conteúdo do construto “reputação 

corporativa”.  Como imagem e reputação são termos algumas vezes utilizados de modo a 

pairar dúvida sobre encerrarem conceitos análogos ou diferentes, partiu-se para uma 

comparação entre os dois conceitos, de modo a se especificar apropriadamente um e outro, 

obtendo, então, uma lista de itens candidatos a indicadores, segundo objetivo desta etapa. 

Conforme aconselham Diamantopoulos e Winklhofer (2001) e Nunnally (1967), o 

trabalho para se conhecer o domínio do construto se inicia por defini-lo apropriadamente, 

visto que “um índice [ou variável latente medida por indicadores formativos] é mais o 

abstrato e ambíguo do que a variável latente medida por meio de indicadores reflexivos, [...] a 

especificação do conteúdo é inextrincavelmente conectada à especificação do indicador” 

(DIAMANTOPOULOS; WINKLHOFER, 2001, p. 271, tradução nossa).  

Spector (1992, p. 13, tradução nossa), reforça que “o esforço de desenvolvimento de 

uma escala começa com uma clara definição do construto e que a definição do construto guia 

o subseqüente desenvolvimento da escala”.  Várias teorias podem sustentar um mesmo 

construto e a escala para medir o construto, segundo uma dessas teorias, depende de uma 

definição exata do que o construto significa para essa teoria (SPECTOR, 1992).  Por não 

existir uma classificação universalmente aceita para reputação corporativa, optou-se pela 

corrente das “expectativas sociais”, citada nos estudos de Berens e van Riel (2004). No 

entanto, apesar deste recorte dentro das possibilidades teóricas, há a questão já apontada de 

inadequação das escalas existentes em razão de aspectos culturais (CZARNIAWSKA, 2000; 

TEMPORAL; ALDER, 1998; PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991).  

No sentido de especificar o domínio de conteúdo que os construtos “imagem 

corporativa” e "reputação corporativa" capturam e de obter uma lista de itens candidatos a 

indicadores, foram desenvolvidos trabalhos em quatro grupos focais que representam as 

classes sociais em estudo. A composição dos grupos é mostrada no Quadro 2. 



 32

 

Quadro 2 Características dos componentes dos grupos de foco 

 

 

Nesta etapa objetivou-se: definir reputação e imagem corporativas, obter-se lista de 

características relacionadas a ambos e relacionarem-se e descreverem-se todos os domínios 

extraídos da análise das características mencionadas. Esses produtos forneceram a base para o 

desenvolvimento da escala. 

Iniciando os trabalhos, foi pedido aos componentes do grupo que discutissem como 

decidiam por um de dois fornecedores de produtos ou serviços similares. Assim que surgiram 

palavras-chave que provocavam introdução aos temas, pediu-se que comentassem o que 

entendiam por imagem corporativa e por reputação corporativa e que citassem algumas 

empresas com boa e com má reputação. Isto possibilitou a obtenção de definições de consenso 

do grupo sobre imagem e reputação corporativas.  

Das discussões obtiveram-se listas das características ou atributos mais salientes que, 

no entender do grupo, resultam em boa ou em má reputação. É interessante notar que esses 

atributos estão associados às expectativas dos componentes do grupo em relação às ações das 

empresas, configurando o que Berens e van Riel (2004) rotularam de “expectativas sociais”, 

coerentemente com o que se postulou no início desta seção.  

Os trabalhos em grupo de foco foram dirigidos por um dos autores deste estudo, 

contando com sua experiência prévia neste tipo de levantamento. As reuniões foram gravadas 

(som e imagem) e posteriormente foram transcritas. No Apêndice B se encontra o roteiro de 

apoio para a condução dos trabalhos nos grupos de foco. A análise das transcrições ocorreu 

simultaneamente à análise de vídeos para evitar interpretações e associações errôneas entre 

conteúdo e sujeitos da pesquisa.  

A análise de conteúdo ofereceu, como primeiro produto, as seguintes definições: 

Estrato N Idade N Sexo N

A 9 18-24 10 F 22

B1 2 25-35 6 M 14

B2 5 36-45 7

C1 4 > 45 13

C2 9

D-E 7

Total 36 36 36

Estrato social Faixa etária Sexo
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Imagem corporativa é a percepção pessoal que se tem de uma organização em 
determinado momento. É formada pelas mensagens emitidas naquele momento pela 
empresa em seu esforço para ser lembrada pelos consumidores. 

Reputação corporativa é um sentimento duradouro, construído pela empresa ao 
longo de muito tempo por meio do serviço ou do produto que oferece. É formada pela 
acumulação de mensagens percebidas pelos stakeholders em seus negócios ou 
contatos com a empresa ao longo do tempo.  

 

As definições se assemelham, porém a reputação, diferentemente da imagem, não 

pode ser “maquiada pela empresa”, por ser reflexo de suas ações no longo prazo e reflete a 

interação dos stakeholders com os diferentes interlocutores da empresa e da observação destes 

sobre suas ações. Reputação é, assim, um conceito com ideia de estoque (acumulação de 

ações), enquanto a imagem é uma ideia de momento e reflete em maior medida a estratégia de 

comunicação da empresa, onde ela projeta aquilo que quer deixar refletido, podendo, 

portando, ser maquiada. Pode-se simplificar dizendo que a imagem é uma fotografia, ou seja, 

registro de um momento, enquanto a reputação é um filme, ou seja, o acumulo de imagens (ou 

acumulo de fotos). 

Como segundo produto, obtiveram-se listas de atributos associados à imagem e à 

reputação. A consolidação dessas listas produziu uma lista única contendo 52 itens, ou seja, 

sete itens adicionais ao estudo original efetuado por Thomaz (2006). Depois de examinadas as 

sobreposições e executada a análise comparativa da nova lista com aquela obtida na revisão 

sistemática da literatura, a qual serviu para o balizamento, uma nova lista, exibida no Quadro 

3, mesclou os atributos de ambas. Atributos não citados pelos participantes dos grupos focais 

não foram eliminados da lista obtida na revisão sistemática, pois se pretendeu submetê-los às 

análises nas etapas posteriores. 

Numa primeira análise e com base na teoria, itens utilizados por autores que defendem 

a corrente da confiança e os traços de caráter foram eliminados, visto que o alvo eram os itens 

que pertenciam à categoria de expectativas sociais. Itens reflexivos foram igualmente 

eliminados, pois se desejava conhecer a formação da reputação. Alguns itens dicotômicos 

(confiança na equipe, por exemplo), ora formativos ora reflexivos, foram mantidos para se 

evitar o erro da exclusão indevida, conforme recomendam Diamantopoulos e Winklhofer 

(2001).  
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Quadro 3 Lista dos atributos relacionados à reputação 

 

 

Apesar de apresentarem fraca presença, indicadores de situação econômico-financeira, 

de forte presença em algumas escalas construídas em outros países, foram mantidos para 

serem testados nas etapas posteriores. A análise prosseguiu com a especificação dos 

indicadores. 

 

3.2.2  Especificação dos indicadores 

Partindo-se das definições oriundas dos grupos focais, foram efetuadas entrevistas 

quantitativas para que se pudesse especificar os indicadores do construto imagem e do 

construto reputação. Um questionário contendo os atributos foi levado aos entrevistados para 

que associassem cada um dos atributos à imagem, à reputação, à satisfação ou a nenhum 

desses construtos. Alguns dos indicadores do construto satisfação foram incluídos na lista, 

seguindo a orientação de Anderson e Gerbing (1991) e a experiência anterior de Helm (2005), 

visando forçar uma boa classificação e, assim, garantir que os indicadores não se ajustavam a 

outros construtos. A lista contém tanto atributos formativos quanto reflexivos, e não apenas 

aqueles considerados como formativos e com características de expectativas sociais, porque 

foi intenção manter inalterada a lista obtida na fase anterior. No Apêndice C se pode ver o 

questionário aplicado nesse processo de associação.  

1 Admiração ou reconhecimento geral 27 Inovação
2 Amabilidade 28 Interação com os empregados
3 Associações simbólicas 29 Liderança 
4 Atitude e comportamento 30 Manter altos padrões no modo de tratar as  pessoas
5 Atributos 31 Margem de lucro
6 Bom empregador 32 Atende necessidades do cliente
7 Bom sentimento sobre a empresa 33 Negocia em bases humanas
8 Características distintivas 34 Parecer ser um investimento de baixo risco
9 Características dos produtos 35 Parecer ter fortes perspectivas de crescimento
10 Comportamento ético 36 Patrocínio de atividades
11 Comunicação 37 Competência Pessoal de contato/vendas
12 Conduz os negócios de modo humano e cuidadoso 38 Posição competitiva
13 Confiabilidade 39 Práticas éticas
14 Cortesia e amigabilidade 40 Produtos e serviços valorizam o dinheiro
15 Credibilidade 41 Qualidade da estratégia
16 Cultura voltado ao cliente 42 Qualidade do gerenciamento
17 Desempenho financeiro 43 Qualidade do marketing
18 Desenvolvimento de produtos 44 Qualidade produtos/serviços
19 Envolvimento/cuidados com comunidade 45 Recebe bem os visitantes
20 Estabelecimento de redes colaborativas e alianças 46 Recomendar a empresa 
21 Familiaridade 47 Responsabilidade social e ambiental
22 Força de vendas e canais 48 Sucesso
23 Força financeira 49 Suporta alguma causa
24 Gerenciamento de RH 50 Valor do investimento a L. P.
25 Habilidade de comunicação 51 Variedade de produtos/serviços
26 Habilidade para atrair, desenvolver e reter talento 52 Visão de futuro

Atributos Atributos
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Os indicadores foram submetidos a um processo de classificação de itens de dois 

passos, chamado “item-sort task” (ANDERSON; GERBING, 1991). Numa primeira bateria, a 

lista de indicadores foi submetida em forma de questionário de autopreenchimento para 30 

alunos de cursos de pós-graduação na área de administração, consumidores adultos, 

selecionados por conveniência. Pediu-se então aos respondentes que associassem cada um dos 

indicadores aos construtos imagem, reputação, satisfação ou a nenhum deles, permitindo-se 

multiplicidade de respostas para cada item.  

Como na revisão sistemática se observou que os atributos eram associados à imagem e 

à reputação, permitiu-se multiplicidade (associação de um atributo a mais de um construto) 

objetivando saber se, na cultura desses consumidores brasileiros, os atributos considerados 

neste estudo também poderiam estar associados simultaneamente à imagem e à reputação. 

Somente sete dos cinquenta e dois atributos não foram associados à imagem e à reputação por 

no mínimo um dos entrevistados e, por isso, não constam na Tabela 2. 

 

O índice de proporção de concordância substantiva e o coeficiente de validade 

substantiva, propostos por Anderson e Gerbing (1991), foram calculados para elucidar a 

associação dos atributos à imagem e/ou à reputação. Esses resultados também estão expressos 

na Tabela 2. 

A proporção de concordância substantiva mostra a proporção de respondentes que 
assinalam um item a um construto pretendido e é calculado como segue (ANDERSON; 
GERBING, 1991, p. 734): 

      N

n
p c

sa =

, 

onde  

nc = número de respondentes que assinalaram a medida ao construto proposto 

N = número total de respondentes.  

 

Pode variar de 0,0 a 1,0 e valores altos de psa (próximos a 1,0) indicam forte validade 

substantiva, ou seja, indicam a extensão pela qual um item reflete um pretendido construto.   
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Tabela 2 Grau de associação dos atributos aos construtos 

 

Imagem Reputação Satisfação n. d. c. psa csv psa csv psa csv

Atitude e comportamento dos empregados 16 16 14 0 0,53 0,00 0,53 0,00 0,47 -0,07 3
Bem gerenciada 13 21 6 1 0,43 -0,27 0,70 0,00 0,20 -0,50 5
Bem organizada 20 12 9 0 0,67 0,00 0,40 -0,27 0,30 -0,37 5
Bom empregador 7 19 8 1 0,23 -0,40 0,63 0,00 0,27 -0,37 2
Características dos produtos 13 12 17 3 0,43 -0,13 0,40 -0,17 0,57 0,00 1
Competência do pessoal de contato/vendas 13 12 14 2 0,43 -0,03 0,40 -0,07 0,47 0,00 2
Competitiva internacionalmente 18 22 2 1 0,60 -0,13 0,73 0,00 0,07 -0,67 11
Comportamento ético 13 21 4 0 0,43 -0,27 0,70 0,00 0,13 -0,57 7
Comprometimento com a proteção ambiental 21 9 5 1 0,70 0,00 0,30 -0,40 0,17 -0,53 6
Comunicação clara, objetiva e honesta 15 15 14 0 0,50 0,00 0,50 0,00 0,47 -0,03 4
Conveniências (instalações, estaciona/to, horário) 16 9 14 3 0,53 0,00 0,30 -0,23 0,47 -0,07 1
Cultura voltada ao cliente 15 14 12 0 0,50 0,00 0,47 -0,03 0,40 -0,10 4
Desempenho financeiro 8 19 5 2 0,27 -0,37 0,63 0,00 0,17 -0,47 3
Envolvimento/cuidados com comunidade 22 12 4 1 0,73 0,00 0,40 -0,33 0,13 -0,60 5
Estabelecida há muito tempo 5 25 1 2 0,17 -0,67 0,83 0,00 0,03 -0,80 3
Estabelecimento de redes colaborativas e alianças 11 11 6 5 0,37 0,00 0,37 0,00 0,20 -0,17 2
Força de vendas e canais de distribuição 9 11 10 4 0,30 -0,07 0,37 0,00 0,33 -0,03 3
Força/saúde financeira 15 13 4 4 0,50 0,00 0,43 -0,07 0,13 -0,37 4
Gerenciamento de Recursos Humanos 14 10 7 3 0,47 0,00 0,33 -0,13 0,23 -0,23 1
Habilidade para atrair, desenvolver, reter talentos 14 16 8 1 0,47 -0,07 0,53 0,00 0,27 -0,27 2
Honestidade nas informações e relacionamentos 9 18 12 1 0,30 -0,30 0,60 0,00 0,40 -0,20 1
Idoneidade 11 24 3 1 0,37 -0,43 0,80 0,00 0,10 -0,70 7
Inovação e criatividade em produtos e processos 13 9 13 1 0,43 0,00 0,30 -0,13 0,43 0,00 1
Interação com os empregados / respeito 13 13 10 0 0,43 0,00 0,43 0,00 0,33 -0,10 1
Liderança de mercado 15 20 5 0 0,50 -0,17 0,67 0,00 0,17 -0,50 3
Liderança geral 15 18 2 1 0,50 -0,10 0,60 0,00 0,07 -0,53 3
Patrocínio de atividades/eventos 25 9 1 2 0,83 0,00 0,30 -0,53 0,03 -0,80 5
Posição competitiva 20 12 2 2 0,67 0,00 0,40 -0,27 0,07 -0,60 4
Preços compatíveis  com a qualidade do produto/serviço 8 6 22 3 0,27 -0,47 0,20 -0,53 0,73 0,00 1
Primeira escolha para produtos e serviços 16 14 7 1 0,53 0,00 0,47 -0,07 0,23 -0,30 5
Produtos bem diferenciados 12 9 14 0 0,40 -0,07 0,30 -0,17 0,47 0,00 1
Profissionalismo 10 20 7 1 0,33 -0,33 0,67 0,00 0,23 -0,43 3
Qualidade do gerenciamento 9 17 8 1 0,30 -0,27 0,57 0,00 0,27 -0,30 1
Qualidade dos produtos/serviços 8 15 16 0 0,27 -0,27 0,50 -0,03 0,53 0,00 1
Responsabilidade social 22 9 3 0 0,73 0,00 0,30 -0,43 0,10 -0,63 4
Responsabilidade social e ambiental 25 9 2 0 0,83 0,00 0,30 -0,53 0,07 -0,77 6
Responsividade 17 12 2 2 0,57 0,00 0,40 -0,17 0,07 -0,50 3
Seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos 8 22 4 1 0,27 -0,47 0,73 0,00 0,13 -0,60 4
Seriedade nas demonstrações financeiras/contábeis 10 22 2 1 0,33 -0,40 0,73 0,00 0,07 -0,67 5
Serviços ao consumidor 7 6 26 0 0,23 -0,63 0,20 -0,67 0,87 0,00 1
Sucesso 15 11 14 0 0,50 0,00 0,37 -0,13 0,47 -0,03 1
Uso inteligente dos ativos 12 9 6 5 0,40 0,00 0,30 -0,10 0,20 -0,20 2
Valor do investimento a Longo Prazo 10 13 5 4 0,33 -0,10 0,43 0,00 0,17 -0,27 2
Valores humanos 19 14 9 1 0,63 0,00 0,47 -0,17 0,30 -0,33 4
Variedade de produtos/serviços 11 8 16 1 0,37 -0,17 0,27 -0,27 0,53 0,00 1

Imagem e 
ReputaçãoAtributos

o atributo está relacinado à Imagem Reputação Satisfação
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Vê-se na Tabela 2, que onze atributos não obtiveram psa superior a 0,50 em pelo 

menos em um dos três construtos (imagem, reputação ou satisfação), motivo pelo qual foram 

excluídos para as análises posteriores. O valor mínimo de psa para aceitação das associações 

deve ser a no mínimo igual a 0,50, visto que foram admitidas associações múltiplas. Pôde-se 

constatar que a maioria dos atributos que avaliam a imagem podem ser igualmente úteis para 

a avaliação da reputação, como se suspeitou a partir dos resultados da revisão sistemática.  

O coeficiente de validade substantiva mede a extensão em que os respondentes 

associam um item a um construto mais do que a outro qualquer. Representa uma mais acurada 

estimativa da validade substantiva e é assim calculado (ANDERSON; GERBING, 1991, p. 

734): 

     
N

nn
c oc

sv

−
= , 

onde  

nc = número de respondentes que assinalaram a medida ao construto proposto,  

no = o mais alto número de assinalamentos do item a outro construto do conjunto e  

N = número total de respondentes.  

 

O csv varia de -1,0 a 1,0 e valores altos indicam forte validade substantiva. 

 

O coeficiente de validade substantiva se apresentou em inúmeros casos inferior a 0,50. 

Como se admitiram associações simultâneas dos atributos aos construtos, principalmente aos 

construtos imagem e reputação, esse resultado não é significativo. 

Como pode haver sobreposição entre os atributos associados à reputação e à imagem, 

primeiro verificou-se se a realidade da cultura dos consumidores brasileiros correspondia aos 

achados da revisão sistemática. A livre associação levou às mesmas conclusões, uma vez que 

não se pôde identificar a qual construto a maioria dos atributos é mais adequadamente 

associado. Tomando-se a recomendação de Anderson e Gerbing (1991) de selecionarem-se 

itens com psa > .75 e csv > .50, não foi possível associar adequadamente os atributos à 

imagem ou à reputação.  

O exame da fórmula do cálculo do csv explica porque associar o mesmo atributo aos 

dois construtos acaba por excluí-lo. Tomando-se a equação (1) e dado que nc representa o 
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N

nn
c oc

sv

−
=                                 (1) 

 

número de vezes que o atributo foi associado a um construto e no representa o mais alto 

número de associações do atributo a outro construto, se ambos forem altos resultará num csv 

baixo, o que elimina o atributo. Ou seja, os atributos tiveram uma distribuição de associações 

que permite dizer que servem à mensuração de ambos, como havia sido observado na revisão 

sistemática.  

  Assim, o construto imagem foi retirado e uma segunda bateria da pesquisa 

(Apêndice D) foi efetuada, desta vez exigindo-se associação de um atributo a somente um dos 

construtos (reputação, satisfação ou a nenhum deles).  A amostra para esta rodada foi 

composta por outros 30 alunos de cursos de pós-graduação em administração de empresas.  

 Avançou-se, então, para o segundo passo desta etapa, com o objetivo de 

selecionar uma lista de indicadores. Novamente a proporção de concordância substantiva (psa) 

e o coeficiente de validade substantiva (csv) foram calculados para cada um dos atributos, 

visando à seleção dos atributos que melhor se adequam aos construtos.  

 Agora a discriminação da distribuição dos atributos entre os construtos pôde 

ser constatada. Os índices de proporção de concordância substantiva (psa) e os coeficientes de 

validade substantiva (csv) determinaram claramente a opção dos entrevistados por um ou por 

outro construto. Foram então selecionados 10 itens com psa > 0,75 e com csv > 0,50, conforme 

a teoria. Apenas um item (benefício funcional do produto ou serviço) foi associado à 

satisfação (psa = 0,76 e csv = 0,55), enquanto o maior psa para as associações a nenhum dos 

construtos foi de 0,29, com csv negativo (-0,13). Esses resultados estão expressos na Tabela 3. 

 Seguindo as recomendações de Anderson e Gerbing (1991), foram selecionados os 

atributos cujos psa eram maiores do que 0,75 e cujos csv eram maiores do que 0,50. Segundo 

Anderson e Gerbing (1991), a probabilidade de um indicador adequar-se bem a um de dois 

construtos é de 50% e, desse modo, indicadores com csv superiores a 0,5 ajustam-se bem ao 

construto pretendido. Para indicar a validade do psa, Anderson e Gerbing (1991) buscaram 

apoio em Rovinelli e Hambleton (1977), que fixaram heuristicamente em 0,75 a separação de 

itens válidos de itens não válidos. 
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Tabela 3 Grau de associação exclusiva dos atributos aos construtos 

 

 

 

3.2.3  Seleção de indicadores 

A lista de atributos foi também submetida à avaliação daqueles 30 consumidores para que 

indicassem o grau de importância de cada um dos itens. Seguindo a recomendação de Helm 

(2005), a eliminação dos atributos não depende somente dos valores de psa e csv, mas também 

de sua importância.  

O grau de importância foi avaliado utilizando-se uma escala de quatro pontos (1-muito 

importante, 2-importante, 3-pouco importante, 4-nada importante) para ponderar a 

importância de cada item na formação da reputação. Objetivou-se obter-se uma lista com os 

Reputação Satisfação n. d. c. psa csv psa csv
Agrega valor ao cliente 10 20 0 0,33 -0,33 0,67 0,33
Facilidade de relacionamento 11 18 1 0,37 -0,23 0,60 0,23
Atendimento das necessidades do cliente 10 20 0 0,33 -0,33 0,67 0,33
Atitude e comportamento dos empregados 24 6 0 0,80 0,60 0,20 -0,60
Bem gerenciada 23 7 0 0,77 0,53 0,23 -0,53
Bem organizada 26 3 1 0,87 0,77 0,10 -0,77
Bom empregador 19 7 3 0,63 0,40 0,23 -0,40
Caracterís ticas dos produtos 9 19 2 0,30 -0,33 0,63 0,33
Competitiva internacionalmente 23 3 4 0,77 0,67 0,10 -0,67
Comportamento ético 27 3 0 0,90 0,80 0,10 -0,80
Comprometimento com a proteção ambiental 26 4 0 0,87 0,73 0,13 -0,73
Comunicação clara, objetiva e honesta 18 11 1 0,60 0,23 0,37 -0,23
Conveniências (instalações, estaciona/to, horário) 7 21 2 0,23 -0,47 0,70 0,47
Cultura voltada ao cliente 10 18 2 0,33 -0,27 0,60 0,27
Desempenho financeiro 18 9 3 0,60 0,30 0,30 -0,30
Envolvimento/cuidados com comunidade 26 4 0 0,87 0,73 0,13 -0,73
Estabelecida há muito tempo 21 4 5 0,70 0,57 0,13 -0,57
Força/saúde financeira 21 4 5 0,70 0,57 0,13 -0,57
Habilidade para atrair, desenvolver, reter talentos 17 11 2 0,57 0,20 0,37 -0,20
Honestidade nas informações e relacionamentos 20 8 1 0,67 0,40 0,27 -0,40
Idoneidade 25 4 1 0,83 0,70 0,13 -0,70
Inovação em produtos, serviços e processos 14 12 4 0,47 0,07 0,40 -0,07
Liderança de mercado 15 12 3 0,50 0,10 0,40 -0,10
Liderança geral 19 9 2 0,63 0,33 0,30 -0,33
Patrocínio de atividades/eventos 18 8 4 0,60 0,33 0,27 -0,33
Posição competitiva 19 5 6 0,63 0,47 0,17 -0,47
Preços compatíveis com a qualidade do produto/serviço 8 21 1 0,27 -0,43 0,70 0,43
Primeira escolha para produtos e serviços 14 15 1 0,47 -0,03 0,50 0,03
Profissionalismo 22 8 0 0,73 0,47 0,27 -0,47
Qualidade do gerenciamento 14 14 2 0,47 0,00 0,47 0,00
Qualidade dos produtos/serviços 10 19 1 0,33 -0,30 0,63 0,30
Responsabilidade social 26 3 1 0,87 0,77 0,10 -0,77
Responsabilidade social e ambiental 22 6 1 0,73 0,53 0,20 -0,53
Responsividade 18 7 4 0,60 0,37 0,23 -0,37
Seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos 25 4 1 0,83 0,70 0,13 -0,70
Seriedade nas demonstrações financeiras/contábeis 21 5 4 0,70 0,53 0,17 -0,53
Serviços ao consumidor 8 21 1 0,27 -0,43 0,70 0,43
Sucesso 19 9 2 0,63 0,33 0,30 -0,33
Suporta alguma causa 15 6 9 0,50 0,30 0,20 -0,30
Valores humanos 21 7 2 0,70 0,47 0,23 -0,47
Variedade de produtos/serviços 8 17 5 0,27 -0,30 0,57 0,30

Reputação Satisfaçãoo atributo está associado à
Atributos
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itens mais relevantes (mínimo 60% de avaliações muito importantes e importantes), como 

sugerido por Helm (2005). 

Foram selecionados os itens hachurados exibidos na Tabela 4, uma vez que passaram 

pelos critérios de Anderson e Gerbing (1991) ao apresentarem psa > 0,75, csv > 0,50 e índices 

de avaliações muito importantes e importantes superiores a 60%. O exame de cada um mostra 

que todos podem ser classificados na categoria de expectativas sociais, como inicialmente 

cogitado neste estudo e coincidindo com os achados de Berens e van Riel (2004). Esses 

atributos selecionados são todos formativos, servindo ao propósito de se compreender a 

reputação corporativa por meio de sua formação. 

Como se observa, nenhum dos atributos seria eliminado por não ter sido considerado 

importante ou muito importante para a formação da reputação. Como mostrado na coluna “% 

de 3 + 4” da Tabela 4, todos os atributos apresentam índices superiores a 0,60 (60%). Esses 

números demonstram coerência nas discussões nos grupos focais, onde se originaram os 

atributos, uma vez que submetidos à avaliação por outro critério e por outra amostra também 

se revelaram importantes para a formação da reputação. 

 

3.2.4  Avaliação da validade de construto 

Face aos resultados da etapa anterior, propôs-se uma escala constituída de dez atributos: 

organização da empresa para o atendimento do cliente, qualidade da gestão da empresa, 

atitude e comportamento dos empregados, idoneidade, comportamento ético nos negócios, , 

seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos, responsabilidade social e 

ambiental, envolvimento e cuidados com a sociedade, comprometimento com o meio-

ambiente, competitiva em inovação em produtos e serviços. Dois desses atributos 

(envolvimento e cuidados com a sociedade e comprometimento com o meio-ambiente) foram 

eliminados porque estão contidos no atributo responsabilidade social e ambiental.  
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Tabela 4  Importância dos atributos 

 

 

 

Do conjunto das variáveis observáveis contidas no questionário chegou-se à 

configuração da reputação corporativa como um construto de segunda ordem formada por 

oito indicadores de primeira ordem. A Figura 2 exibe a configuração da reputação, agregando 

a configuração do outro construto de 2ª. ordem, a atitude.  

nada pouco importante muito
Agrega valor ao cliente 0 0 11 19 1,00
Facilidade de relacionamento 0 0 15 14 0,97
Atendimento das necessidades do cliente 0 0 9 21 1,00
Atitude e comportamento dos empregados 0 0 14 16 1,00
Bem gerenciada 0 2 11 17 0,93
Bem organizada 0 3 10 16 0,87
Bom empregador 0 7 13 8 0,70
Caracterís ticas dos produtos 0 1 16 11 0,90
Competitiva internacionalmente 2 7 8 11 0,63
Comportamento ético 0 2 11 17 0,93
Comprometimento com a proteção ambiental 1 1 14 14 0,93
Comunicação clara, objetiva e honesta 0 2 14 14 0,93
Conveniências (instalações, estaciona/to, horário) 0 3 17 9 0,87
Cultura voltada ao cliente 1 3 16 10 0,87
Desempenho financeiro 1 5 12 11 0,77
Envolvimento/cuidados com comunidade 0 6 17 7 0,80
Estabelecida há muito tempo 2 7 12 7 0,63
Força/saúde financeira 2 3 14 8 0,73
Habilidade para atrair, desenvolver, reter talentos 1 1 16 12 0,93
Honestidade nas informações e relacionamentos 0 3 10 16 0,87
Idoneidade 1 1 10 18 0,93
Inovação em produtos, serviços e processos 1 1 9 17 0,87
Liderança de mercado 2 2 16 9 0,83
Liderança geral 0 5 15 9 0,80
Patrocínio de atividades/eventos 2 9 13 4 0,57
Posição competitiva 1 4 14 10 0,80
Preços compatíveis com a qualidade do produto/serviço 0 1 16 12 0,93
Primeira escolha para produtos e serviços 0 5 9 16 0,83
Profissionalismo 0 1 11 18 0,97
Qualidade do gerenciamento 0 4 17 9 0,87
Qualidade dos produtos/serviços 0 0 13 17 1,00
Responsabilidade social 1 4 s 7 0,80
Responsabilidade social e ambiental 1 4 12 12 0,80
Responsividade 1 7 10 10 0,67
Seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos 0 5 12 12 0,80
Seriedade nas demonstrações financeiras/contábeis 2 3 7 16 0,77
Serviços ao consumidor 0 2 12 16 0,93
Sucesso 1 2 12 15 0,90
Suporta alguma causa 2 7 12 4 0,53
Valores humanos 0 3 15 11 0,87
Variedade de produtos/serviços 0 2 11 13 0,80

%  de        
3 + 4

Importância dos atributos
Atributos
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Figura 2  Configuração da reputação 

 

 

Construtos ou variáveis de segunda ordem são variáveis latentes que são modeladas e 

influenciadas por algumas variáveis latentes de primeira ordem (aquelas variáveis que contêm 

indicadores mensuráveis). O construto de segunda ordem não é, portanto, conectado a itens 

mensuráveis, e sim a outras variáveis latentes diretamente mensuráveis por seus indicadores 

(CHIN, 1998a; SCHUMACKER; LOMAX, 1996). Conforme a tipologia de Jarvis, 

Mackenzie e Podsakoff (2003), o modelo acima proposto se enquadra no tipo II, por ter 

indicadores reflexivos para a primeira ordem e formativos para a segunda ordem.  

Cada um dos indicadores que compõem o modelo foi avaliado por três afirmações, 

conforme aconselhado por Chin (1998b) e Chin e Gopal (1995) em seu modelo molar (aquele 

em que os indicadores são formativos, ao contrário do modelo molecular, em que os 

indicadores são reflexivos). 

 Para que os sujeitos opinassem conscientemente e com uniformidade, pediu-se que 

fixassem a avaliação em uma e só uma empresa, para que dessem sua avaliação para todos os 
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atributos com relação a uma mesma empresa, de modo a não perder o foco quando passava de 

uma afirmação para outra e de forma a simular a aplicação real do questionário. 

 

Avaliação da validade convergente 

Verificou-se a validade convergente por meio do exame das cargas fatoriais das variáveis 

representadas em cada afirmação do questionário, utilizando-se o software SmartPLS 3.0. A 

amostra empregada para este estudo constitui-se de 120 sujeitos (Quadro 4), selecionados por 

conveniência, pós-graduandos com idade mínima de 25 anos que estavam em salas de aulas 

nos dias em que se realizou a pesquisa. Os dados foram coletados no mês de novembro de 

2015. 

Quadro 4 Descrição da amostra 

 

 

As afirmações foram avaliadas por meio de um questionário eletrônico, fechado, 

construído utilizando-se a ferramenta Google Docs® e disponibilizado na web. Os 

entrevistados atribuíram uma avaliação que refletisse seu grau de concordância para cada 

afirmação, usando-se uma escala do tipo Likert de seis pontos, evitando-se, portanto, o ponto 

neutro. Desejou-se, assim, forçar um posicionamento mais claro dos respondentes.  

Seguindo a orientação de Chin (1998b), duas afirmações referentes ao Gerenciamento 

e à Idoneidade foram eliminadas por apresentarem cargas fatoriais inferiores a 0,7. Para as 

demais, a validade convergente foi constatada (Tabela 5). 

Sexo Sujeitos Faixa Sujeitos

Alunos pós-graduação 13 Masculino 53 18 a 24 10

Alunos último semestre 7 Feminino 67 25 a 40 36

Consumidores 75 41 a 50 27

Empresários 10 > 50 47

Professores 15

Total 120 120 120

IdadeGênero
Identificação Sujeitos
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Tabela 5  Cargas fatoriais entre as variáveis observáveis 

 

 

Após essa eliminação, verificou-se a validade discriminante por meio da comparação 

das variâncias médias extraídas (AVE) com as correlações entre os construtos, seguindo-se a 

recomendação de Fornell e Larcker (1981). Se as raízes quadradas das variâncias médias 

extraídas forem maiores do que as correlações entre as variáveis latentes haverá validade 

discriminante. Como se observa na Tabela 6, as raízes são superiores às correlações, 

verificando-se, portanto, haver validade discriminante.  

Tabela 6  Variâncias médias extraídas 

 

 

 

 

 

Variáveis Atitude Ética
Gerencia-

mento
Idonei-

dade
Inovação

Organi-
zação

RSC Seriedade

Atit1 0,890
Atit2 0,863
Atit3 0,905
Etic1 0,914
Etic2 0,959
Etic3 0,911
Ger1 0,921
Ger2 0,911
Idon1 0,868
Idon2 0,919
Inov1 0,910
Inov2 0,919
Inov3 0,919
Org1 0,827
Org2 0,904
Org3 0,906
Rsc1 0,854
Rsc2 0,718
Rsc3 0,920
Ser1 0,918
Ser2 0,928
Ser3 0,808

Atributos    Atit    Etic     Ger    Idon    Inov     Org     RSC     Ser AVE
Atit 1 0,790 0,889
Etic 0,846 1 0,864 0,929
Ger 0,867 0,830 1 0,839 0,916
Idon 0,818 0,881 0,789 1 0,801 0,895
Inov 0,607 0,581 0,609 0,528 1 0,840 0,916
Org 0,862 0,849 0,856 0,777 0,707 1 0,779 0,882
RSC 0,657 0,741 0,736 0,679 0,735 0,718 1 0,698 0,835
Ser 0,816 0,865 0,793 0,791 0,614 0,790 0,723 1 0,787 0,887

AVE
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3.2.5  Avaliação da colinearidade dos indicadores 

 

 Para se conhecer a colinearidade dos indicadores e prevenir seus efeitos, 

utilizou-se a medida do fator de inflação de variância (VIF - Variance Inflation Factor). Se 

inferior a 10, como recomendam Hair et al. (1998) e Kline (1998) e inferior a 5, como 

recomendam Hair et al. (2014, p. 170), a multicolinearidade não representa problema.  Para 

isso, as variáveis mensuráveis foram compostas em fatores, utilizando-se da análise fatorial 

pelo método de extração do componente principal. Não se constataram problemas de 

colinearidade, pois, como mostra a Tabela 7, os VIF de todos os indicadores encontram-se 

abaixo de 5.  

Tabela 7  Teste de colinearidade dos indicadores 

 

 

3.2.6  Resultados do estudo para construção do instrumento de coleta de dados 

Durante o desenvolvimento da escala pôde-se aperfeiçoar o modelo conceitual, dando origem 

ao modelo estrutural (Figura 3), que representa as relações de dependência entre os construtos 

(LOHMÖLLER, 1988; HAIR et al., 2006).   

Alcançado o quinto objetivo específico, chegou-se à escala apropriada à mensuração 

da reputação corporativa, testada e validada, como se acabou de descrever. O questionário 

resultante (Apêndice E) passou a ser o instrumento de pesquisa de campo. Esse questionário 

fechado composto por afirmações foi avaliado por meio de uma escala que refletia o grau de 

concordância (entre 1 – discorda totalmente e 6 – concorda totalmente) do entrevistado. 

Como mencionado anteriormente, optou-se pela construção de um questionário 

contendo questões que remetem aos indicadores formativos. Para cada atributo listado foi 

elaborada uma afirmação que melhor traduzisse o seu significado, procurando-se 

objetividade, afirmações curtas, não utilização de afirmações negativas, não utilização de 

Indicador VIF
Atit 0,881
Ger 0,087
Idon 0,020
Etic 0,222
Ser 0,298
RSC 0,519
Org 0,000
Inov 0,042
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afirmações direcionadas e número de afirmações adequado (RICHARDSON et al., 1999; 

MARCONI; LAKATOS, 1999; CONVERSE; PRESSER, 1986).  

Figura 3 Modelo Estrutural 

 

Apoiaram a elaboração dos questionários publicações especializadas em pesquisas, 

destacando-se Bearden e Netemeyer (1999), de modo a se observar a prática e verificar a 

aderência desses questionários às regras de construção, principalmente as ditadas por 

Richardson et al. (1999) e por Marconi e Lakatos (1999). Objetivou-se, então, evitar 

inconsistência entre as afirmações, problemas de entendimento causados pela linguagem 

empregada e manter a pertinência das afirmações. 

Por ser a reputação corporativa resultante de interações e experiências, reforça-se a 

intenção de avaliar a reputação das organizações por meio de atributos formativos. Assim, 

operacionalmente neste estudo a reputação será avaliada por meio dos indicadores 

formativos de 1ª. ordem associados à atitude dos funcionários, comportamento ético nos 

negócios, qualidade do gerenciamento, idoneidade, inovação, organização para o atendimento 

do cliente, responsabilidade social corporativa e seriedade geral nos negócios com os clientes. 
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4  AVALIAÇÃO DA REPUTAÇÃO 

Uma vez definida a escala, pôde-se ir a campo. Os procedimentos a seguir descritos 

nortearam o trabalho de campo para a realização da pesquisa empírica.  

 

4.1  Procedimentos metodológicos para a pesquisa de campo 

O método quantitativo descritivo foi utilizado para se constatar o relacionamento entre as 

variáveis, avaliar a força desses relacionamentos e testar e calcular o próprio modelo. Estudos 

descritivos permitem entender as características de um grupo em uma dada situação, auxiliam 

a pensar sistematicamente sobre os aspectos de uma dada situação e oferecem ideias para 

promoção de sondagens e pesquisas (SEKARAN, 1992). 

O setor de serviços foi alvo desta pesquisa porque envolve relações diretas entre o 

prestador e o tomador do serviço. Assim, compuseram a amostra sujeitos que opinaram sobre 

uma universidade (Universidade Presbiteriana Mackenzie), uma empresa de transporte aéreo 

de passageiros (Gol Linhas Aéreas) e um hospital púbico (Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo). 

Os serviços de saúde foram alvo por apresentarem características diferentes de outros 

setores de serviços, porque envolvem um alto grau de vulnerabilidade emocional e risco, com 

muita assimetria de informação (SRIVORAVILAI et al., 2011). 

As universidades estão enfrentando um aumento da concorrência, resultando em 

estratégias cada vez mais focadas na compreensão de seus stakeholders e cada vez mais 

adotando uma orientação de mercado (RESSLER, 2010). Esse fenômeno ocorre também no 

Brasil, notadamente inflamado pela entrada de multinacionais, por fusões e aquisições e pela 

criação de programas governamentais (ProUni – Programa universidade para todos e FIES – 

Fundo de financiamento estudantil), embora em fins de 2015 tenha sido anunciado o corte de 

verbas federais para muitos desses programas, ditos sociais. Estudar esse segmento passa a ser 

de muito interesse. 

O setor de transporte aéreo atrai o interesse por ter passado por um processo de 

popularização. Isso se deve à facilidade de acesso a esse meio de transporte por um novo 

público, proporcionado pela ascensão socioeconômica de parte da população, pelas 

facilidades de aquisição de tickets com pagamento parcelado e por certa queda dos preços dos 

tickets, provocado pela concorrência entre as companhias. Atualmente, porém, o alto índice 
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de desemprego, atingindo 10,2% em março/2016, aliado a uma retração do rendimento real 

habitual, de R$ 1.954,00 no trimestre setembro, outubro, novembro/2015 para R$ 1.934,00 no 

trimestre dezembro, janeiro, fevereiro/2016 (IBGE, 2016), tem contribuído para conturbar 

esse setor da economia. Como reflexo dessa situação econômica, de 2014 para 2015 houve 

um acrescimento do número de passageiros transportados de apenas 1% (ANAC, 2016). 

A coleta de dados foi feita em dezembro de 2015 por meio de questionário aplicado 

pela empresa Ipsos Brasil Pesquisa de Mercado, especializada em pesquisas com forte 

especialização em pesquisa de reputação, por meio do Ipsos MORI Public Affairs. O Quadro 

5 apresenta a composição da amostra, formada por 600 sujeitos. A divisão entre os três setores 

de serviços foi exatamente igual (200 para cada setor). As entrevistas foram presenciais, por 

meio de street intercept (interceptação na rua) e a coleta se deu por meio de papel. 

Quadro 5 Descrição da amostra 

 

 

O tratamento dos dados foi feito com o emprego da técnica de modelagem de 

equações estruturais, método dos mínimos quadrados parciais (PLS – Partial Least Square), 

como indicado por Fornell e Bookstein (1982), Chin e Gopal (1995) e Chin (1998b). O 

método que aplica a MLE (Maximum Likelihood Estimation) não é o mais apropriado porque 

este estudo utiliza indicadores formativos (CHIN, 1998b). Isso decorre do fato de o método 

MLE tentar considerar todas as covariâncias entre as medidas, e assim sendo, todos os itens 

precisariam ser reflexivos (causados pela variável latente que se deseja medir) para que 

houvesse consistência com o algoritmo estatístico. O algoritmo, por sua vez, assume que as 

correlações entre os indicadores de uma variável latente em particular sejam causadas por essa 

variável latente (CHIN, 1998b).  

O método PLS não exige grandes amostras, como ocorre com o método de estimação 

de máxima verossimilhança (MLE), conforme Chin e Gopal (1995), Chin (1998b), e 

Goodhue, Lewis e Thompson (2006), Fornell e Bookstein (1982). Não tem problemas de 

18 a 25 anos        141 Fund. I compl./Fund. II incompl. 49 Norte 55 A 46

26 a 35 anos        186 Fund. II compl. / Médio incompl. 73 Sul 211 B1 87

36 a 45 anos        150 Médio compl. / Superior incompl. 339 Leste 211 B2 168

46 a 55 anos        123 Superior completo 139 Oeste 100 C1 170

Centro 23 C2 100

D/E 29

"Pobres"

301

299

ClassificaçãoIdade Grau de instrução Região Classe social

"Ricos"
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identificação e também não presume que a distribuição seja normal (FORNELL; 

BOOKSTEIN, 1982; CHIN; MARCOLIN; NEWSTED, 2003). Isso se deve ao fato de que a 

abordagem PLS oferecer um modelo geral que “circunda, entre outras técnicas, a correlação 

canônica, a análise de redundância, a regressão múltipla, a análise de variância multivariada e 

análise do componente principal” (CHIN; MARCOLIN; NEWSTED, 2003, tradução nossa). 

Chin, Marcolin e Newsted (2003) sugerem que o tamanho da amostra seja o maior dos 

seguintes números: 

 

(1) dez vezes o número de indicadores da escala com o maior número de indicadores 

formativos (escalas com indicadores reflexivos devem ser desprezadas), ou 

(2) dez vezes o número do maior caminho estrutural (path structural) direcionado para 

um construto particular no modelo estrutural. 

 

Assim, como o modelo adotado para este estudo apresenta oito indicadores como o 

maior número de indicadores formativos, o tamanho mínimo para cada segmento em estudo, 

considerando-se o segmento (universidade, transporte aéreo e hospital) e a classe (“rico” ou 

“pobre”) seria de 80 sujeitos, ou seja, oito indicadores vezes dez. Foram coletados dados de 

100 sujeitos para cada segmento, número superior, portanto, ao mínimo exigido. Exceção se 

faz aos sujeitos que opinaram sobre a Universidade, com 99 “pobres” e 101 “ricos”. 

 

4.1.2  Estratégia da coleta de dados 

Os questionários utilizados na coleta de dados foram produzidos pela Ipsos considerando as 

questões da escala conforme desenvolvidas pelos autores deste estudo. Foram adequados 

conforme as necessidades de cada segmento, mencionando-se em todas as afirmações o nome 

da empresa em questão. Amostra de um dos segmentos é apresentada no Apêndice E. 

Como mencionado anteriormente, as entrevistas foram presenciais e os sujeitos foram 

abordados aleatoriamente nas ruas pelos pesquisadores da Ipsos, utilizando-se a metodologia 

street intercept (interceptação na rua). 
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4.1.3  Estratégias para a análise dos dados 

A análise estatística dos dados se fez por intermédio do software SmartPLS versão 3.2.3. 

Seguindo-se a recomendação de Lohmöller (1989) e de Chin (2000), os indicadores dos 

construtos de primeira ordem foram também conectados ao seu respectivo construto de 

segunda ordem, ou seja, o construto de segunda ordem foi mensurado pelos indicadores dos 

construtos de primeira ordem. Assim foi feito para se contornar a impossibilidade de se ligar 

os indicadores aos construtos de primeira ordem e estes aos de segunda ordem. 

 

4.1.4  Descrição das empresas prestadoras de serviços foco do estudo 

A seguir se faz breve apresentação das empresas prestadoras de serviços foco do estudo, a 

saber: a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gol Linhas Aéreas e o Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os dados e informações sobre essas 

organizações foram extraídos, salvo citações, de seus respectivos sites. 

 

4.1.4.1 Universidade 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma instituição confessional cujas origens 

remontam a 1870, “quando o casal de missionários presbiterianos Mary Annesley e George 

Chamberlain criou a Escola Americana, que logo se tornou referência de educação básica em 

São Paulo”. É “mantida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade educacional e filantrópica”, que tem a Igreja 

Presbiteriana do Brasil como associado vitalício. 

Suas unidades em São Paulo (campus Higienópolis), Barueri (campus Alphaville), 

Campinas e Rio de Janeiro “contam com mais de 40 mil estudantes entre Graduação, Pós-

Graduação Mestrado e Doutorado, Pós-Graduação Especialização, Extensão, Cursos In 

Company e Centro de Línguas Estrangeiras”. 

 As atividades, como universidade, tiveram início em 1952, “época em que o país 

contava com menos de duas dezenas de universidades – no estado de São Paulo eram apenas 

duas”. Seus primeiros cursos superiores surgiram em 1885 (Filosofia), 1890 (Comércio) e em 

1896 inaugurou a Escola de Engenharia, “o mais antigo estabelecimento privado e 

confessional de ensino de engenharia do país”. 
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 A Universidade ocupa a 32º. Posição no Ranking Universitário Folha (RUF), sendo a 

4ª. entre as instituições privadas.  É a terceira colocada na categoria “Mercado de Trabalho” e 

tem sido bem avaliada pelo Guia do Estudante. “Dos 25 cursos avaliados, 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Letras, Nutrição, e Publicidade e 

Propaganda receberam cinco estrelas. Outros 16 cursos receberam quatro estrelas, totalizando 

92% dos cursos com 5 ou 4 estrelas”. 

 Declara, como missão, “Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o 

exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada” e, como visão, “Ser 

reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana e filantrópica, que se 

dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental, 

em busca contínua da excelência acadêmica e de gestão”. 

 Além de seus tradicionais cursos de graduação, oferece diversos cursos para 

graduados, tanto na modalidade lato sensu quanto na modalidade stricto sensu. Desenvolve 

inúmeros “programas especiais”, destacando-se: 

• Arte e Cultura, com centros de estudo de música, formação de grupos de teatro, 

desenvolvimento de uma orquestra sinfônica, implantação de uma faculdade de música. 

• Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mack Pesquisa), objetiva “incentivar a prática da 

investigação, pura e ou aplicada”, subvenciona Projetos de Pesquisa (SPP), 

Organização de Reuniões Científicas ou Tecnológicas (SOR), Editoração/ Publicação 

(SED) e Bolsa de Estágio Pós-Doutoral no Exterior (SBPD). 

• Empreendedorismo, oferecendo um Sistema de Incubação e Educação 

Empreendedora, além de contar com um Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT). 

• MackGraphe, primeiro centro na América Latina dedicado a pesquisar materiais 

bidimensionais (grafeno), com mais de 20 milhões de dólares de investimentos em 

prédio com 4.000 m2, laboratórios equipados com equipamentos modernos e salas 

limpas Classe 1000. 

• Responsabilidade Social, objetiva “prestar um serviço de qualidade, mas não 

esquecendo de [...] participação no desenvolvimento humano de uma maneira ética e 

socialmente responsável”. 
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4.1.4.2 Transporte aéreo de passageiros  

A Gol iniciou atividades em 15 de Janeiro de 2001, com um patrimônio modesto de apenas 

vinte milhões de reais. Cinco cidades brasileiras eram atendidas por seus voos, por meio de 

seis aeronaves. A maior fatia do mercado era nesse ano detida pela Varig, com 40% de  

marketshare. 

Adotou, como modelo de negócio, a prática de tarifas baixas, proporcionadas por 

baixo custo operacional/liderança em custo, diferenciação, foco e corte de alguns serviços aos 

clientes (não há refeições quentes, não há reserva de assentos e, em alguns trechos, só se pode 

viajar pelo preço baixo sem bagagem despachada, apenas com mala de mão).  

Esse modelo de negócio foi fundamentado principalmente em emprego de alta tecnologia, 

padronização da frota com equipamentos Boeing 737-700 e 737-800 e motivação da equipe. 

Teve um bom desempenho com essa estratégia e em 2006 já operava com 65 

aeronaves, voando no Brasil e para a América do Sul, aproximando-se da liderança de 

mercado. Nesse período seu faturamento foi multiplicado por 17 e culminou com a aquisição 

dos ativos da Varig, em 2007. A abertura de seu capital se deu em 2004. 

O mercado de transporte aéreo de passageiros vinha apresentando índices 

espetaculares, originados nas tarifas baixas e na ascensão de considerável parcela da 

população a esse tipo de serviço. Oliveira (2009) noticia essa evolução apoiado em duas 

medidas comuns na aviação: assentos-quilômetros disponíveis (ASK- available seats-

kilometers) e passageiros pagantes-quilômetros transportados (RPK-revenue-passenger 

kilometres). “O ASK é uma medida de capacidade produtiva de transporte das companhias 

aéreas, enquanto o RPK é um indicador de tráfego, de fluxo de passageiros”. Ainda segundo 

Oliveira, “desde 1970, tanto o ASK quanto o RPK passaram de aproximadamente 4 e 2 

bilhões, respectivamente, para valores em torno de 60 e 40 bilhões em 2007”. 

Mas nos últimos anos o cenário econômico brasileiro se tornou adverso e as empresas 

de transportes aéreos sentiram os impactos na procura por passagens aéreas causados por 

queda do PIB de 3,8% em 2015 e desvalorização do real frente ao dólar em 42,0% ao longo 

do período - com volatilidade crescente. 
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Como consequência, as empresas desse segmento enfrentam uma menor demanda de 

clientes corporativos, bem como de clientes que viajam a lazer. O mercado de viagens a lazer 

passou a ser incentivado por meio de tarifas promocionais.  

Em relação aos custos operacionais, em junho de 2014 o Brasil era considerado o “[...] 

campeão em custo para abastecer avião”, segundo a Associação Brasileira das Empresas 

Aéreas (ABEAR).  Ainda segundo a ABEAR, “o combustível de aviação vendido por aqui [é] 

um dos mais caros do mundo, mesmo em comparação com nações onde a infraestrutura de 

refino e distribuição é inferior à nossa”. Além disso, a “tributação é o outro grande fator” que 

onera em muito a operação. 

Atualmente, “a demanda pelo transporte aéreo no mercado doméstico brasileiro 

medida em passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK) registrou queda de 7,2% em 

março de 2016, comparada com o mesmo mês de 2015, apresentando o oitavo mês 

consecutivo de recuo, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional 

de Aviação Civil” (VALOR, 2016). 

A Gol, em particular, apresenta no acumulado de janeiro a abril/2016 relativamente ao 

acumulado de janeiro a abril/2015, uma queda de 9,03% no RPK e de 6,63% no ASK, com 

10.627.456 de passageiros transportados. Ou seja, tem reduzido a oferta e mesmo assim a 

demanda não satisfaz, resultando em uma taxa de aproveitamento (RPK/ASK) de 77,10, com 

queda de 2,57% no período e com menos  2,84% de participação de mercado (ANAC, 2016). 

 

4.1.4.3 Hospital 

O Hospital das Clínicas da FMUSP foi inaugurado em 19 de abril de 1944, com 1.047 

leitos e 83.003 m2 de área construída, produto de uma parceria do Governo do Estado com a 

Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos. Dedicado à assistência, ao ensino e à pesquisa, 

anualmente circulam pelo Hospital um total de 1,5 milhão de pessoas (HC, 2016). Tem como 

missão “ser instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente em ensino, 

pesquisa e atenção à saúde”.  

  É uma Autarquia de Regime Especial,  

composta das seguintes Unidades hospitalares: Instituto Central, Instituto do Coração, 
Instituto da Criança, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Instituto de Psiquiatria, 
Instituto de Radiologia, Instituto de Medicina Física e Reabilitação, Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo “Octavio Frias de Oliveira”, Laboratórios de 
Investigação Médica, Departamento de Apoio Gerencial, Departamento de Unidades 
Descentralizadas com Divisão Hospital Auxiliar de Suzano e Divisão 
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Hospital  Auxiliar de Cotoxó (futuro Instituto de Álcool e Drogas) e a Escola de 
Educação Permanente (EPP) (HC, 2016). 

 

Objetivando “fortalecer as atividades de intercâmbio de alunos de Graduação, 

pesquisadores, professores e staff administrativo”, o HC firmou convênios, acordos ou 

protocolos com diversas instituições internacionais, destacando-se convênios acadêmicos-

medicina com Charitè University – Alemanha, Universidade de Barcelona – Espanha, 

Groningen University – Holanda e University of Toronto – Canadá (HC, 2016). 

Entre 2011 e 2014, passou por um processo de modernização, visando inovar o 

modelo de governança corporativa, tendo “como premissas: transparência e compartilhamento 

de informações; liderança influenciadora e inspiradora para gerar conhecimento; cultura 

organizacional orientada para oferecer resultados à sociedade; alinhamento estratégico e 

atuação descentralizada” (HC, 2016).  

Dentre seu números atuais destacam-se: mais de 20.000 colaboradores, dez 

instituições hospitalares e ambulatoriais, com 2.400 leitos e 80 salas cirúrgicas, 600 mil m² de 

área construída, mais de 660 milhões de imagens médicas armazenadas e mais de 3,5 milhões 

de exames de diagnóstico por imagem (HC, 2016). 

Como hospital-escola, tem dois programas específicos: a Escola de Educação 

Permanente (EEP) e o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e 

Sistemas de Saúde (PROAHSA). A Escola de Educação Permanente (EEP) “visa promover 

educação para profissionais da saúde e promover educação em saúde para a comunidade 

geral”. Forma pessoal de nível técnico e nível superior, “nas modalidades de cursos de 

difusão, atualização, aperfeiçoamento, especialização e aprimoramento profissional”. A EEP 

cruza fronteiras ao oferecer “o Programa de Capacitação Profissional para Médicos 

Estrangeiros, com o objetivo de transmitir conhecimentos de alta qualidade, nas várias áreas 

médicas, para outras nações” e o Programa de Cooperação Internacional, destinando estágio 

no Hospital a profissionais estrangeiros da área da saúde, graduados fora do Brasil (HC, 

2016). 

O Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde 

“é formado a partir de um convênio entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”. 

Desenvolve “programas de ensino, pesquisa, preparação de publicações e assistência técnica, 



 55

no campo da Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde”, além de oferecer residência 

médica em administração em saúde e aprimoramento profissional em administração em saúde 

(HC, 2016). 

Segundo Bergamo (2010), “complexos públicos paulistanos atraem pacientes de todas 

as partes do país”, sendo que “um dos principais destinos desse tipo de paciente é o Hospital 

das Clínicas (HC), centro de referência na maior parte das áreas da medicina. Estima- se que 

cerca de 8% dos atendidos venham de fora”. 

Não se limita ao ensino e à pesquisa, estendendo a atenção à saúde por meio de vários 

projetos sociais, desde o “PURA – Programa de Uso Racional da Água” até “O IPq vai à sua 

casa”, programa de atenção à saúde mental da população, denotando ainda mais sua 

responsabilidade social (HC, 2016).  

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS DA PESQUISA 

Os resultados dos procedimentos estatísticos foram arranjados em tabelas comparativas. A 

sequência de apresentação da análise é a seguinte: 

 

4.2.1 Análise da amostra completa 

4.2.1.1 - Avaliação do modelo de mensuração, contendo análise da validade 

convergente, da validade discriminante e da colinearidade; 

4.2.1.2 - Avaliação do modelo estrutural, em que se estuda a relação entre os 

construtos; 

4.2.1.3 - Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta renda 

 

4.2.2 Análise de cada segmento (mesma estrutura abaixo para os três segmentos) 

4.2.2.1- Avaliação da amostra do <segmento> 

4.2.2.1.1 Avaliação do modelo de mensuração, contendo análise da validade 

convergente, da validade discriminante e da colinearidade; 

4.2.2.1.2 Avaliação do modelo estrutural, em que se estuda a relação entre os 

construtos; 
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4.2.2.1.3- Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta 

renda.  

 

Para a avaliação do modelo de mensuração examinaram-se a validade convergente e a 

validade discriminante. A validade convergente foi examinada por meio das cargas fatoriais 

de todos os indicadores em seus respectivos construtos, analisando-se suas comunalidade. A 

validade discriminante também foi examinada por meio das cargas de cada indicador 

prioritariamente em seus construtos e analisando-se a colinearidade por meio dos valores de 

VIF (Fator de Inflação de Variância). 

Para a avaliação do modelo estrutural foram examinados o coeficiente estrutural e o 

valor de t, obtidos na execução dos procedimentos de bootstrapping fornecidos pelo 

SmartPls3. Para esses procedimentos optou-se pela obtenção de 5.000 sub-amostras.  

Para a comparação entre os dois grupos (baixa renda e alta renda) foi utilizado o teste 

não-paramétrico contido na função do SmartPLS3 denominada análise multi-grupo (multi-

group analysis - MGA-PLS), conforme indicado por Henseler (2012). Segundo Henseler 

(2012, p. 497), do mesmo modo que nas abordagens paramétricas, “os dados são divididos em 

sub-amostras de acordo com o nível da variável de agrupamento, e o path model é estimado 

para cada sub-amostra”. Além disso, cada sub-amostra separadamente é submetida à análise 

bootstrap. “As estimações do bootstrap são utilizadas para avaliar a robustez das estimações 

das sub-amostras”.  

 

4.2.1  Análise da amostra completa 

A seguir apresenta-se a análise da amostra completa, contendo a avaliação do modelo de 

mensuração, avaliação do modelo estrutural e comparação entre as percepções dos sujeitos de 

baixa renda e de alta renda. 

4.2.1.1 Avaliação do modelo de mensuração 

Há validade convergente. Como se observa na Tabela 8, as cargas fatoriais de todos os 

indicadores em seus respectivos construtos se situam acima de 0,707, refletindo que a 

comunalidade é superior a 50%, ou seja, significa que o indicador compartilha mais variância 

com o construto que constitui do que com o erro de variância, conforme proposto por Chin 

(1998b) para escalas novas.  
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A validade discriminante pôde ser verificada, pois, como se observa na Tabela 8, as 

maiores cargas de cada indicador se encontram no construto que é por ele formado. Quanto à 

colinearidade, o maior valor de VIF (Fator de Inflação de Variância) resultou igual a 3,108, 

abaixo de 5, portanto, que é o valor máximo admitido. Não há, desta forma problema de 

colinearidade. 

 

Tabela 8 Cargas fatoriais – amostra completa 

 

 

 

 Na Tabela 9 são apresentadas as medidas de confiabilidade da amostra. Como se pode 

observar a menor AVE (variância média extraída) foi de 0,611, a menor confiabilidade 

composta foi de 0,868 e o menor Alfa de Cronbach foi de 0,728. Esses índices permitem 

avaliar que a amostra é adequada para o tratamento estatístico efetuado. 

Afet Cogn Conat Atit Etic Ger Idon Inov Org Rsc Seried
At-Afet1 0,830
At-Afet2 0,814
At-Afet3 0,886
At-Cogn1 0,857
At-Cogn2 0,866
At-Cogn3 0,867
At-Conat1 0,867
At-Conat2 0,882
At-Conat3 0,840
Atit1 0,835
Atit2 0,852
Atit3 0,873
Etic1 0,775
Etic2 0,858
Etic3 0,873
Ger1 0,890
Ger2 0,852
Idon1 0,890
Idon2 0,883
Inov1 0,762
Inov2 0,870
Inov3 0,851
Org1 0,855
Org2 0,872
Org3 0,899
Rsc1 0,874
Rsc2 0,858
Rsc3 0,886
Ser1 0,857
Ser2 0,772
Ser3 0,870

Atitude Reputação
Variáveis
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Tabela 9 Medidas de confiabilidade da amostra 

 

 

4.2.1.2 Avaliação do modelo estrutural 

Os coeficientes exibidos na Tabela 10 mostram que o modelo é adequado. O coeficiente 

estrutural (path), o valor de R2, o valor de t e o valor de p demonstram que a reputação é 

importante para induzir as atitudes dos sujeitos desta amostra. Esta análise tem corroboração 

em Cohen (1977), ao explicar que R2 superior a 26% caracteriza um grande efeito na área das 

ciências sociais. Hair et al. (2014, p. 175, tradução nossa) explicam que “altos valores de R2 

indicam alto nível de acurácia preditiva”. O modelo estrutural tem respaldo também em Hair 

et al. (2014, p. 171) ao afirmarem que valores de path próximos a 1,0 significam que há forte 

relação entre os constructos. Os parâmetros t e p indicam a significância das estimações. 

Tabela 10 Coeficientes estruturais – amostra completa 

 

  

 O “f 
2 effect size”, outro parâmetro útil à avaliação de R2 e apesar de recomendado por 

Hair et al. (2014, p. 177), deixa de ser apurado por se ter neste modelo apenas um constructo 

exógeno (reputação), o que impede que se omitam outros construtos para verificação das 

variações em R2 provocadas por possíveis omissões.  

Atributos

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE)

Composite 
Reliability

Cronbach's 
Alpha

Atitude 0,667 0,947 0,937
   Afet 0,713 0,881 0,798
   Cogn 0,745 0,898 0,829
   Conat 0,745 0,898 0,829
Reputação 0,611 0,972 0,969
   Atit 0,729 0,890 0,814
   Etic 0,700 0,875 0,785
   Ger 0,771 0,910 0,851
   Idon 0,786 0,880 0,728
   Inov 0,687 0,868 0,771
   Org 0,767 0,908 0,848
   Rsc 0,761 0,905 0,843
   Seried 0,696 0,872 0,781

path R2 t Statistics p-value

Reputação -> Atitude 0,895 0,801 79,303 0,000
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4.2.1.3 Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta renda 

Os resultados da análise multi-grupo, exibidos na Tabela 11, revelam que os dois grupos tem 

suas prováveis atitudes afetadas de maneira praticamente igual pela avaliação que fazem da 

reputação das organizações avaliadas. Afirma-se isto ao se examinar o valor de p-value (1ª. 

linha da Tabela 11), uma vez que haveria diferenciação na percepção dos dois grupos se p-

value fosse inferior a 0,05 ou superior a 0,95 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). Como se 

pode ver, não há diferenças significantes no modo como a reputação corporativa influencia as 

atitudes das pessoas desta amostra (p-value = 0,579 - fora, portanto, do intervalo). Além 

disso, a diferença da influência da reputação sobre as atitudes de avaliação entre os grupos é 

mínima (0,004). 

Apesar de ambos os grupos avaliarem de maneira semelhante, merecem destaques os 

indicadores responsabilidade social corporativa e seriedade (Rsc e Seried, na Tabela 11). Seus 

p-value de 0,019 e 0,981, respectivamente, indicam que há diferenças significantes no modo 

de pensar dos dois grupos em análise. Ou seja, no julgamento da reputação, para esta amostra 

completa as pessoas classificadas como de mais baixa renda avaliam a responsabilidade social 

corporativa e a seriedade de uma organização de forma diferente daquelas pessoas 

classificadas como de mais alta renda. 

 

Tabela 11 Análise Multi-Grupo – amostra completo 

 

 

Os pesos fatoriais (Tabela 12) confirmam o resultado da análise multi-grupo, pois 

responsabilidade social corporativa é o atributo com maior diferença de pesos entre “ricos” e 

“pobres”. Seriedade, neste caso, praticamente não apresenta diferença. Organização e 

Path Coefficients-diff p-Value

 (| Ricos - Pobres |) (Ricos vs Pobres)
Reputação -> Atitude 0,899 0,895 0,004 0,579
Atitude -> Afet 0,946 0,949 0,003 0,397
Atitude -> Cogn 0,962 0,964 0,002 0,391
Atitude -> Conat 0,946 0,954 0,008 0,238
Atit -> Reput 0,158 0,153 0,006 0,739
Etic -> Reput 0,144 0,139 0,006 0,756
Ger -> Reput 0,108 0,115 0,006 0,203
Idon -> Reput 0,102 0,105 0,002 0,362
Inov -> Reput 0,147 0,153 0,005 0,272
Org -> Reput 0,155 0,166 0,011 0,112
Rsc -> Reput 0,147 0,164 0,017 0,019
Seried -> Reput 0,124 0,107 0,017 0,981

Relações Path Coefficients  
Original (Pobres)

Path Coefficients  
Original (Ricos)
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inovação têm os maiores pesos para ambas as classes enquanto ética, responsabilidade 

corporativa social e idoneidade figuram na ponta inferior para a classe “pobre”.  

 

Tabela 12 Comparação das avaliações pelos pesos dos atributos – amostra completa 

 

 

4.2.2 Análise de cada segmento 

As análises prosseguiram com foco particular em cada um dos segmentos estudados. Seguem-

se, portanto, as análises da Universidade, da empresa de transportes aéreos de passageiros e 

do Hospital. 

 

4.2.2.1  Análise da amostra de avaliação da Universidade 

Como anunciado anteriormente, aqui são expostas as avaliações da amostra da Universidade:  

avaliação do modelo de mensuração, avaliação do modelo estrutural e comparação entre as 

percepções dos sujeitos de baixa renda e de alta renda.  

 

4.2.2.1.1  Avaliação do modelo de mensuração - Universidade 

Como se observa na Tabela 13 as cargas fatoriais de todos os indicadores em seus respectivos 

construtos se situam acima de 0,707, refletindo que a comunalidade é superior a 50%, ou seja, 

significa que o indicador compartilha mais variância com o construto que constitui do que 

com o erro de variância, conforme proposto por Chin (1998b) para escalas novas. Há, 

portanto, validade convergente. 

Atributos Pesos t Statistics p values Atributos Pesos t Statistics p values

Atit 0,137 55,510 0,000 Atit 0,135 71,173 0,000

Etic 0,132 49,073 0,000 Etic 0,134 64,542 0,000

Ger 0,132 60,487 0,000 Ger 0,136 58,396 0,000

Idon 0,134 61,382 0,000 Idon 0,129 43,878 0,000

Inov 0,144 68,886 0,000 Inov 0,142 66,929 0,000

Org 0,151 53,761 0,000 Org 0,144 60,589 0,000

Rsc 0,141 64,501 0,000 Rsc 0,134 76,071 0,000

Ser 0,137 59,770 0,000 Ser 0,138 64,890 0,000

Ricos Pobres
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A validade discriminante pôde ser verificada, pois, como se observa na Tabela 13, as 

maiores cargas de cada indicador se encontram no construto que é por ele formado. Quanto à 

colinearidade, o maior valor de VIF (Fator de Inflação de Variância) resultou igual a 3,841 -  

abaixo de 5, portanto, que é o valor máximo admitido. Não há, desta forma, problema de 

colinearidade.  

Tabela 13 Cargas fatoriais – amostra de avaliação da Universidade 

 

  

Na Tabela 14 são apresentadas as medidas de confiabilidade da amostra. Como se 

pode observar a menor AVE (variância média extraída) foi de 0,595, a menor confiabilidade 

composta foi de 0,850 e o menor Alfa de Cronbach foi de 0,735. Esses índices permitem 

avaliar que a amostra é adequada para o tratamento estatístico efetuado. 

 

Afet Cogn Conat Atit Etic Ger Idon Inov Org Reput Rsc Seried

At-Afet1 0,794

At-Afet2 0,837

At-Afet3 0,878

At-Cogn1 0,822

At-Cogn2 0,841

At-Cogn3 0,883

At-Conat1 0,835

At-Conat2 0,880

At-Conat3 0,836

Atit1 0,842

Atit2 0,858

Atit3 0,853

Etic1 0,803

Etic2 0,793

Etic3 0,884

Ger1 0,880

Ger2 0,830

Idon1 0,921

Idon2 0,916

Inov1 0,760

Inov2 0,859

Inov3 0,822

Org1 0,805

Org2 0,849

Org3 0,873

Rsc1 0,866

Rsc2 0,852

Rsc3 0,846

Ser1 0,846

Ser2 0,758

Ser3 0,819

Atitude ReputaçãoIndica-
dores
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Tabela 14 Medidas de confiabilidade da amostra da Universidade 

 

 

4.2.2.1.2  Avaliação do modelo estrutural - Universidade 

Os coeficientes exibidos na Tabela 15 conferem adequação ao modelo. O coeficiente 

estrutural (path), o valor de R2, o valor de t e o valor de p demonstram que a reputação é 

importante para induzir as atitudes dos sujeitos desta amostra. Esta análise tem igualmente 

corroboração em Cohen (1977), ao explicar que R2 superior a 26% caracteriza um grande 

efeito na área das ciências sociais. Hair et al. (2014, p. 175, tradução nossa) explicam que 

“altos valores de R2 indicam alto nível de acurácia preditiva”. O modelo estrutural tem 

respaldo também em Hair et al. (2014, p. 171) ao afirmarem que valores de path próximos a 

1,0 significam que há forte relação entre os constructos. Os parâmetros t e p indicam a 

significância das estimações. Todos os procedimentos de bootstrapping executados geraram 

500 amostras. 

Tabela 15 Coeficientes estruturais – amostra de avaliação da Universidade 

 

 

O coeficiente de determinação (R2) demonstra que 69% das variações que ocorrem no 

construto Atitudes são explicadas pelas variações que ocorrem do construto Reputação.  A 

reputação corporativa é, portanto, importante para induzir as atitudes dos sujeitos desta 

amostra.  

Atributos

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE)

Composite 
Reliability

Cronbach's 
Alpha

Atitude 0,650 0,943 0,932
   Afet 0,701 0,875 0,786
   Cogn 0,721 0,886 0,806
   Conat 0,723 0,887 0,808
Reputação 0,595 0,970 0,967
   Atit 0,724 0,887 0,809
   Etic 0,685 0,867 0,769
   Ger 0,744 0,897 0,828
   Idon 0,843 0,915 0,814
   Inov 0,664 0,855 0,747
   Org 0,710 0,880 0,796
   Rsc 0,730 0,890 0,816
   Seried 0,654 0,850 0,735

Relação path R
2 t Statistics p-value

Reputação -> Atitude 0,831 0,691 24,024 0,000
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4.2.2.1.3 Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta renda 

Os resultados da análise multi-grupo estão exibidos na Tabela 16 e revelam que os dois 

grupos avaliam o impacto da reputação sobre as atitudes de modo diferente e significante (1ª. 

linha da Tabela 16), uma vez que o p-value superior a 0,95 indica haver diferenciação entre os 

grupos (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015).  

Apesar de o impacto da reputação sobre as atitudes ser diferente entre os grupos, os 

indicadores formativos da reputação não tiveram avaliações que diferenciassem um grupo do 

outro. Em relação às atitudes, merece destaque o indicador conativo (Conat, na Tabela 16). 

Seu p-value de 0,955 indica que para esse indicador há diferenças significantes no modo de 

pensar dos dois grupos em análise. Ou seja, na presunção da atitude que poderá ser tomada, 

para esta amostra de avaliação da Universidade as pessoas classificadas como de mais baixa 

renda, seguindo a teoria de Ajzen (2006), expressarão a intenção de comportamento para com 

a Universidade em análise de forma diferente daquelas pessoas classificadas como de mais 

alta renda. 

Tabela 16 Análise Multi-Grupo – amostra de avaliação da Universidade 

 

 

Para entender as diferenças no modo de julgar dos dois grupos, agruparam-se as 

variáveis latentes de cada atributo em seu respectivo fator. Isto foi feito por meio de análise 

fatorial das variáveis de cada um dos atributos, forçando-se a geração de um único fator. 

Exceto os atributos representados por apenas duas variáveis (Idon – idoneidade e Ger – 

gerenciamento), que apresentaram KMO igual a 0,50, todos os demais apresentaram KMO 

superior a 0,60. Gerados os escores dos fatores procedeu-se a análise dos pesos dos atributos 

(outer weights), exibidos na Tabela 17. 

Path Coefficients-diff p-value

( | Ricos(1.0) - Pobres(2.0) |) (Ricos vs Pobres)

Reputação-> Atitude 0,868 0,766 0,102 0,958
Atitude -> Afet 0,963 0,933 0,030 0,941
Atitude -> Cogn 0,961 0,943 0,018 0,851
Atitude -> Conat 0,966 0,937 0,029 0,955
Atit -> Reput 0,156 0,159 0,003 0,449
Etic -> Reput 0,142 0,158 0,016 0,182
Ger -> Reput 0,103 0,120 0,017 0,159
Idon -> Reput 0,113 0,123 0,010 0,236
Inov -> Reput 0,142 0,155 0,013 0,263
Org -> Reput 0,166 0,172 0,006 0,359
Rsc -> Reput 0,136 0,161 0,025 0,092
Seried -> Reput 0,108 0,112 0,004 0,445

Path Coefficients  
Original (Pobres(2.0))

Path Coefficients  
Original (Ricos(1.0))

Relações
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Tabela 17 Comparação das avaliações pelo peso do atributo – amostra da Universidade 

 

  

Nem todos os atributos são significantes nesta amostra. Contudo, conforme indicam 

Hair Jr., Hult, Ringle e Sarstedt (2014, p. 161), quando se trata de indicadores formativos e os 

pesos (weights) não são significantes, deve-se examinar as cargas fatoriais (loadings). Se estas 

forem significantes o indicador não deve ser removido. Este procedimento foi também 

indicado por Wong (2013, p. 28): “Se o peso de um determinado indicador é dado como não 

significativo (isto é, t <1,96), verificar o significado da sua carga. Apenas remover o indicador 

se seus pesos e suas cargas não são significativos”. Como se pode ver na Tabela 18, todas as 

cargas são significativas e, assim, os indicadores foram mantidos no modelo. 

Tabela 18 Comparação das avaliações pela carga do atributo – amostra da Universidade 

 

 
Como se pode observar na Tabela 17, são diferentes as importâncias atribuídas para 

cada atributo. O único atributo cuja classificação é coincidente na avaliação de “ricos” e de 

“pobres” é a ética (Etic), cujos pesos também são próximos (0,140 x 0,144).  

Embora ambos os grupos em geral pensem a reputação de maneira semelhante, cada 

um valoriza de modo diferente os indicadores formativos da reputação. Chamam a atenção os 

Atributos Pesos t Statistics p values Atributos Pesos t Statistics p values

Atit 0,122 0,865 0,387 Atit -0,070 0,625 0,532

Etic 0,140 0,871 0,384 Etic 0,144 1,326 0,185

Ger 0,037 0,184 0,854 Ger 0,092 0,914 0,361

Idon 0,193 1,288 0,198 Idon -0,048 0,389 0,697

Inov 0,266 1,659 0,097 Inov 0,312 2,553 0,011

Org 0,354 2,350 0,019 Org 0,468 4,087 0,000

Rsc 0,018 0,118 0,906 Rsc 0,194 2,310 0,021

Ser 0,362 2,116 0,034 Ser 0,231 2,434 0,015

PobresRicos

Atributos Cargas t Statistics p values Atributos Cargas t Statistics p values

Ser 0,746 7,491 0,000 Org 0,823 17,018 0,000
Inov 0,718 7,145 0,000 Inov 0,820 17,069 0,000
Org 0,716 9,691 0,000 Ser 0,680 10,484 0,000
Idon 0,689 6,644 0,000 Rsc 0,624 9,292 0,000
Rsc 0,554 5,331 0,000 Etic 0,586 7,287 0,000
Atit 0,520 5,161 0,000 Ger 0,578 7,835 0,000
Ger 0,516 3,187 0,001 Atit 0,498 7,015 0,000
Etic 0,431 3,050 0,002 Idon 0,446 5,015 0,000

Ricos Pobres
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atributos idoneidade (Idon) e inovação (Inov) pela distância em que se encontram quando se 

comparam os dois grupos. Vê-se, na Tabela 18, que enquanto a idoneidade é o quarto atributo 

na avaliação dos “ricos”, é apenas o sétimo na avaliação dos “pobres”. Já a inovação aparece 

em segundo lugar na avaliação de ambos os grupos. 

 

4.2.2.2  Análise da amostra de avaliação da empresa de transporte aéreo 

Como anunciado anteriormente, aqui são expostas as avaliações da amostra da empresa de 

transporte aéreo de passageiros: avaliação do modelo de mensuração, avaliação do modelo 

estrutural e comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e de alta renda.  

 

4.2.2.2.1 Avaliação do modelo de mensuração 

As cargas fatoriais (Tabela 19) de todos os indicadores em seus respectivos construtos se 

situam acima de 0,707, refletindo que a comunalidade é superior a 50%, ou seja, significa que 

o indicador compartilha mais variância com o construto que constitui do que com o erro de 

variância, conforme proposto por Chin (1998b) para escalas novas. Há, portanto, validade 

convergente. A única exceção é o indicador inovação 1 (Inov1), cuja carga é de 0,697. 

Contudo, seguindo-se a recomendação de Diamantopoulos e Winklhofer (2001) de se ter 

cuidado ao eliminar um indicador e dada a proximidade dessa carga ao limite (0,707) 

preferiu-se manter o indicador. 

Verificou-se haver validade discriminante, pois, como se observa na Tabela 19, as 

maiores cargas de cada indicador se encontram no construto que é por ele formado. Quanto à 

colinearidade, o maior valor de VIF (Fator de Inflação de Variância) resultou igual a 2,550, 

abaixo do valor máximo admitido (5). Não há, desta forma, problema de colinearidade. 
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Tabela 19 Cargas fatoriais – amostra de avaliação da empresa de transporte aéreo 

 

 

Na Tabela 20 são apresentadas as medidas de confiabilidade da amostra. Como se 

pode observar a menor AVE (variância média extraída) foi de 0,595, a menor confiabilidade 

composta foi de 0,850 e o menor Alfa de Cronbach foi de 0,735. Esses índices permitem 

avaliar que a amostra é adequada para o tratamento estatístico efetuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afet Cogn Conat Atit Etic Ger Idon Inov Org Reput Rsc Seried
At-Afet1 0,813
At-Afet2 0,828
At-Afet3 0,884
At-Cogn1 0,853
At-Cogn2 0,905
At-Cogn3 0,891
At-Conat1 0,884
At-Conat2 0,884
At-Conat3 0,844
Atit1 0,809
Atit2 0,845
Atit3 0,885
Etic1 0,784
Etic2 0,913
Etic3 0,862
Ger1 0,900
Ger2 0,871
Idon1 0,873
Idon2 0,875
Inov1 0,697
Inov2 0,873
Inov3 0,834
Org1 0,888
Org2 0,857
Org3 0,896
Rsc1 0,878
Rsc2 0,848
Rsc3 0,905
Ser1 0,846
Ser2 0,777
Ser3 0,885

Indica-
dores

Atitude Reputação
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Tabela 20 Medidas de confiabilidade da amostra da empresa de transportes aéreos 

 

 

 

4.2.2.2.2 Avaliação do modelo estrutural 

Os coeficientes exibidos na Tabela 21 mostram que a reputação é importante para induzir as 

atitudes dos sujeitos desta amostra. Novamente, esta análise tem corroboração em Cohen 

(1977), ao explicar que R2 superior a 26% caracteriza um grande efeito na área das ciências 

sociais. Hair et al. (2014, p. 175, tradução nossa) explicam que “altos valores de R2 indicam 

alto nível de acurácia preditiva”. O modelo estrutural tem respaldo também em Hair et al. 

(2014, p. 171) ao afirmarem que valores de path próximos a 1,0 significam que há forte 

relação entre os constructos. Os parâmetros t e p indicam a significância das estimações. 

Todos os procedimentos de bootstrapping executados geraram 500 amostras. 

Tabela 21 Coeficientes estruturais – amostra de avaliação da empresa de transporte 

aéreo 

 

 

O coeficiente de determinação (R2) que demonstra que 84% das variações que 

ocorrem no construto Atitudes são explicadas pelas variações que ocorrem do construto 

Reputação.  A reputação corporativa é, portanto, importante para induzir as atitudes dos 

sujeitos desta amostra.  

Atributos

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE)

Composite 
Reliability

Cronbach's 
Alpha

Atitude 0,701 0,955 0,946
   Afet 0,710 0,880 0,795
   Cogn 0,780 0,914 0,859
   Conat 0,759 0,904 0,841
Reputação 0,606 0,971 0,969
   Atit 0,717 0,884 0,802
   Etic 0,730 0,890 0,814
   Ger 0,793 0,920 0,869
   Idon 0,764 0,866 0,691
   Inov 0,648 0,845 0,725
   Org 0,775 0,912 0,855
   Rsc 0,770 0,909 0,850
   Seried 0,701 0,875 0,786

Relação Path R
2 t Statistic p value

Reputação -> Atitude 0,918 0,842 72,660 0,000
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4.2.2.2.3 Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta renda 

Os resultados da análise multi-grupo (Tabela 22) mostram que os dois grupos avaliam o 

impacto da reputação sobre as atitudes do mesmo modo, pois o índice 0,379 não satisfaz a 

condição de ser inferior a 0,05 ou superior a 0,95 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 

Em relação às atitudes, novamente merece destaque o indicador conativo (Conat, na 

Tabela 22). Seu p-value de 0,029 indica que para esse indicador há diferenças significantes no 

modo de pensar dos dois grupos em análise. Assim, para esta amostra de avaliação da 

empresa de transporte aéreo de passageiros, as pessoas classificadas como de mais baixa 

expressarão a intenção de comportamento para com a empresa em análise de forma diferente 

daquelas pessoas classificadas como de mais alta renda. 

 

Tabela 22 Análise Multi-Grupo – amostra de avaliação da empresa de transporte aéreo 

 

 

Do mesmo modo que se fez para a Universidade, para entender as diferenças no modo 

de julgar dos dois grupos, agruparam-se as variáveis latentes de cada atributo em seu 

respectivo fator, por meio de análise fatorial das variáveis de cada um dos atributos, forçando-

se a geração de um único fator. Exceto os atributos representados por apenas duas variáveis 

(Idon – idoneidade e Ger – gerenciamento), que apresentaram KMO igual a 0,50, todos os 

demais apresentaram KMO superior a 0,60. Gerados os escores dos fatores procedeu-se a 

análise dos pesos dos atributos (outer weights), exibidos na Tabela 23. 

Path Coefficients-diff p-value

( | Ricos(1.0) - Pobres(2.0) |) (Ricos(1.0) vs Pobres(2.0))

Reput -> Atitude 0,913 0,921 0,008 0,379
Atitude -> Afet 0,952 0,964 0,012 0,197
Atitude -> Cogn 0,965 0,976 0,011 0,092
Atitude -> Conat 0,955 0,975 0,020 0,029
Atit -> Reput 0,167 0,156 0,011 0,760
Etic -> Reput 0,163 0,149 0,014 0,822
Ger -> Reput 0,120 0,119 0,001 0,515
Idon -> Reput 0,093 0,096 0,003 0,420
Inov -> Reput 0,145 0,138 0,006 0,634
Org -> Reput 0,151 0,163 0,013 0,232
Rsc -> Reput 0,155 0,150 0,005 0,632
Seried -> Reput 0,127 0,111 0,015 0,834

Path Coefficients  
Original 

(Pobres(2.0))

Path Coefficients  
Original 

(Ricos(1.0))
Relações
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Tabela 23 Comparação das avaliações pelo peso do atributo – amostra transportes 

aéreos 

 

 

Poucos atributos são significantes nesta amostra. Seguindo-se Hair Jr., Hult,  Ringle e 

Sarstedt  (2014, p. 161), quando se trata de indicadores formativos e os pesos (weights) não 

são significantes deve-se examinar as cargas fatoriais (loadings), não se removendo se estas 

forem significantes. Este procedimento foi também indicado por Wong (2013, p. 28): “Se o 

peso de um determinado indicador é dado como não significativo (isto é, t <1,96), verificar o 

significado da sua carga. Apenas remover o indicador se seus pesos e suas cargas não são 

significativos”. Como se pode ver na Tabela 18, todas as cargas são significativas e, assim, os 

indicadores foram mantidos no modelo. 

 

Tabela 24 Comparação das avaliações pela carga do atributo – amostra transportes 
aéreos 

 

 Comparando-se os pesos dos atributos, há coincidência na classificação em três: 
atitude dos funcionários, seriedade e ética da empresa. Aliás, como se vê na Tabela 23, os 
pesos do atributo atitude são negativos, denotando insatisfação dos usuários na atenção 
percebida dos funcionários da empresa por “ricos” e por “pobres”. Nos demais, há atributos 

Atributos Pesos t Statistics p values Atributos Pesos t Statistics p values

Atit -0,046 0,540 0,589 Atit -0,041 0,339 0,734
Etic 0,116 1,133 0,257 Etic 0,109 1,155 0,248
Ger 0,115 1,125 0,261 Ger 0,327 2,256 0,024
Idon 0,210 1,736 0,083 Idon 0,033 0,276 0,783
Inov 0,107 0,822 0,411 Inov 0,200 1,518 0,129
Org 0,166 1,192 0,233 Org 0,371 2,734 0,006
Rsc 0,275 2,134 0,033 Rsc 0,027 0,203 0,839
Ser 0,153 1,289 0,198 Ser 0,118 0,874 0,382

Ricos Pobres

Atributos Cargas t Statistics p values Atributos Cargas t Statistics p values

Atit 0,840 20,606 0,000 Atit 0,862 20,358 0,000
Etic 0,874 22,206 0,000 Etic 0,770 11,893 0,000
Ger 0,861 20,275 0,000 Ger 0,914 21,603 0,000
Idon 0,930 34,162 0,000 Idon 0,747 6,880 0,000
Inov 0,898 24,939 0,000 Inov 0,867 18,418 0,000
Org 0,925 35,023 0,000 Org 0,907 24,042 0,000
Rsc 0,924 30,620 0,000 Rsc 0,777 10,239 0,000
Ser 0,909 29,752 0,000 Ser 0,817 13,984 0,000

Ricos Pobres
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com avaliações praticamente invertidas, como é o caso da responsabilidade social corporativa, 
que é a primeira em peso para os “ricos” e apenas a penúltima para os “pobres”.  

 

4.2.2.3 Análise da amostra de avaliação do Hospital 

Repetem-se aqui, como anteriormente anunciado, os procedimentos adotados para os outros 

dois segmentos. São então expostas as avaliações da amostra do Hospital: avaliação do 

modelo de mensuração, avaliação do modelo estrutural e comparação entre as percepções dos 

sujeitos de baixa renda e de alta renda.  

 

4.2.2.3.1Avaliação do modelo de mensuração 

Para esta amostra também as cargas fatoriais (Tabela 25) de todos os indicadores em seus 

respectivos construtos se situam acima de 0,707, ou seja, a comunalidade é superior a 50%, 

significando que o indicador compartilha mais variância com o construto que constitui do que 

com o erro de variância, conforme proposto por Chin (1998b) para escalas novas. Há, 

portanto, validade convergente.  

Há também validade discriminante, pois as maiores cargas de cada indicador se 

encontram no construto que é por ele formado. Quanto à colinearidade, o maior valor de VIF 

(Fator de Inflação de Variância) resultou igual a 2,781, abaixo do valor máximo admitido (5). 

Não há, desta forma, problema de colinearidade.  
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Tabela 25 Cargas fatoriais – amostra de avaliação do Hospital 

 

 

Na Tabela 26 são apresentadas as medidas de confiabilidade da amostra. Como se 

pode observar a menor AVE (variância média extraída) foi de 0,624, a menor confiabilidade 

composta foi de 0,865 e o menor Alfa de Cronbach foi de 0,688. Esses índices permitem 

avaliar que a amostra é adequada para o tratamento estatístico efetuado. 

Afet Cogn Conat Atit Etic Ger Idon Inov Org Reput Rsc Seried
At-Afet1 0,844
At-Afet2 0,796
At-Afet3 0,908
At-Cogn1 0,874
At-Cogn2 0,792
At-Cogn3 0,763
At-Conat1 0,865
At-Conat2 0,867
At-Conat3 0,792
Atit1 0,827
Atit2 0,866
Atit3 0,811
Etic1 0,762
Etic2 0,816
Etic3 0,865
Ger1 0,865
Ger2 0,809
Idon1 0,889
Idon2 0,894
Inov1 0,780
Inov2 0,860
Inov3 0,894
Org1 0,820
Org2 0,913
Org3 0,909
Rsc1 0,892
Rsc2 0,899
Rsc3 0,896
Ser1 0,860
Ser2 0,774
Ser3 0,887

Atitude ReputaçãoIndica-
dores
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Tabela 26 Medidas de confiabilidade da amostra do Hospital 

 

 

4.2.2.3.2 Avaliação do modelo estrutural 

Os coeficientes exibidos na Tabela 27 mostram que a reputação é importante para induzir as 

atitudes dos sujeitos desta amostra. Novamente, esta análise tem corroboração em Cohen 

(1977), ao explicar que R2 superior a 26% caracteriza um grande efeito na área das ciências 

sociais. Hair et al. (2014, p. 175, tradução nossa) explicam que “altos valores de R2 indicam 

alto nível de acurácia preditiva”. O modelo estrutural tem respaldo também em Hair et al. 

(2014, p. 171) ao afirmarem que valores de path próximos a 1,0 significam que há forte 

relação entre os constructos. Os parâmetros t e p indicam a significância das estimações. 

Todos os procedimentos de bootstrapping executados geraram 500 amostras. 

Tabela 27 Coeficientes estruturais – amostra de avaliação do Hospital 

 

 

O coeficiente de determinação (R2) mostra que 84% das variações que ocorrem no 

construto atitudes são explicadas pelas variações que ocorrem do construto Reputação.  A 

reputação corporativa é, portanto, importante para induzir também as atitudes dos sujeitos 

desta amostra do Hospital.  

 

Atributos

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE)

Composite 
Reliability

Cronbach's 
Alpha

Atitude 0,635 0,940 0,927
   Afet 0,721 0,885 0,806
   Cogn 0,718 0,884 0,803
   Conat 0,735 0,893 0,820
Reputação 0,624 0,973 0,971
   Atit 0,743 0,896 0,827
   Etic 0,692 0,870 0,775
   Ger 0,761 0,905 0,842
   Idon 0,762 0,865 0,688
   Inov 0,729 0,889 0,813
   Org 0,780 0,914 0,858
   Rsc 0,780 0,914 0,859
   Seried 0,722 0,886 0,807

path R
2 t Statistic p value

Reputação -> Atitude 0,916 0,839 62,194 0,000
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4.2.2.3.3 Comparação entre as percepções dos sujeitos de baixa renda e alta renda 

Os resultados da análise multi-grupo (Tabela 28) mostram que os dois grupos avaliam o 

impacto da reputação sobre as atitudes do mesmo modo, pois o índice 0,663 (1ª. linha da 

Tabela 28) não satisfaz a condição de ser inferior a 0,05 ou superior a 0,95 (RINGLE; 

WENDE; BECKER, 2015). 

Diferentemente das outras duas avaliações (Universidade e transporte aéreo), aqui não 

se observa unanimidade de pensamento em relação à responsabilidade social corporativa 

(Rsc). Assim indica seu p-value de 0,001, mostrando haver diferenças significantes no modo 

de pensar dos dois grupos em análise. Assim, para esta amostra de avaliação do Hospital, as 

pessoas classificadas como de mais baixa renda expressarão a intenção de comportamento 

para com o Hospital de forma diferente daquelas pessoas classificadas como de mais alta 

renda. A seriedade (Seried) é outro indicador que chama a atenção. Embora seu p-value não 

supere o limite (0,950), situou-se muito próximo a esse índice (0,949). Provavelmente há 

diferenças na percepção de um grupo e de outro em relação a este indicador. 

Tabela 28 Análise Multi-Grupo – amostra de avaliação do Hospital 

 

 

Aqui também para entender as diferenças no modo de julgar dos dois grupos, 

agruparam-se as variáveis latentes de cada atributo em seu respectivo fator, por meio de 

análise fatorial das variáveis de cada um dos atributos, forçando-se a geração de um único 

fator. Exceto os atributos representados por apenas duas variáveis (Idon – idoneidade e Ger – 

gerenciamento), que apresentaram KMO igual a 0,50, todos os demais apresentaram KMO 

superior a 0,60. Gerados os escores dos fatores procedeu-se a análise dos pesos dos atributos 

(outer weights), exibidos na Tabela 29. 

 

Path Coefficients-diff p-Value

( | Ricos(1.0) - Pobres(2.0) |) (Ricos(1.0) vs Pobres(2.0))

Reput -> Atitude 0,923 0,910 0,013 0,663
Atitude -> Afet 0,936 0,928 0,008 0,621
Atitude -> Cogn 0,962 0,950 0,013 0,770
Atitude -> Conat 0,923 0,925 0,002 0,467
Atit -> Reput 0,151 0,148 0,003 0,592
Etic -> Reput 0,142 0,129 0,013 0,806
Ger -> Reput 0,102 0,100 0,002 0,577
Idon -> Reput 0,093 0,108 0,016 0,111
Inov -> Reput 0,157 0,162 0,005 0,347
Org -> Reput 0,149 0,161 0,012 0,200
Rsc -> Reput 0,143 0,192 0,049 0,001
Seried -> Reput 0,136 0,110 0,026 0,949

Relações
Path Coefficients  

Original 
(Pobres(2.0))

Path Coefficients  
Original 

(Ricos(1.0))
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Tabela 29 Comparação das avaliações pelo peso do atributo – amostra do Hospital 

 

Alguns atributos não são significantes nesta amostra. Seguindo-se Hair Jr., Hult,  

Ringle e Sarstedt  (2014, p. 161), quando se trata de indicadores formativos e os pesos 

(weights) não são significantes deve-se examinar as cargas fatoriais (loadings), não se 

removendo se estas forem significantes. Este procedimento foi também indicado por Wong 

(2013, p. 28): “Se o peso de um determinado indicador é dado como não significativo (isto é, t 

<1,96), verificar o significado da sua carga. Apenas remover o indicador se seus pesos e suas 

cargas não são significativos”. Como se pode ver na Tabela 30, todas as cargas são 

significativas e, assim, os indicadores foram mantidos no modelo.  

Tabela 30 Comparação das avaliações pela carga do atributo – amostra do Hospital 

 

 

Na comparação da classificação dos atributos pelos dois grupos, nota-se que os 

“pobres” valorizam mais a seriedade e a ética do Hospital do que os “ricos”. Responsabilidade 

social corporativa, gerenciamento, idoneidade e atitudes dos funcionários aparecem na mesma 

posição para ambos os grupos, porém são negativos os resultados para este último atributo. 

É sabido que o Hospital é procurado massivamente pela população de mais baixa 

renda, mas os resultados mostram que “ricos” e “pobres” dividem muitos pontos em comum 

em relação à avaliação da reputação do Hospital. 

Atributos Pesos t Statistics p values Atributos Pesos t Statistics p values

Atit -0,026 0,221 0,825 Atit -0,007 0,058 0,954
Etic 0,135 1,022 0,307 Etic 0,278 2,539 0,011
Ger 0,182 1,737 0,082 Ger 0,212 2,308 0,021
Idon 0,047 0,347 0,729 Idon 0,139 1,219 0,223
Inov 0,354 2,815 0,005 Inov 0,172 1,999 0,046
Org 0,308 1,949 0,051 Org 0,188 1,924 0,054
Rsc 0,243 1,727 0,084 Rsc 0,221 2,126 0,034
Ser 0,130 1,053 0,293 Ser 0,282 3,436 0,001

Ricos Pobres

Atributos Cargas t Statistics p values Atributos Cargas t Statistics p values

Atit 0,648 7,564 0,000 Atit 0,697 13,189 0,000
Etic 0,753 11,799 0,000 Etic 0,769 15,481 0,000
Ger 0,641 6,893 0,000 Ger 0,599 8,199 0,000
Idon 0,595 6,296 0,000 Idon 0,594 7,601 0,000
Inov 0,792 14,026 0,000 Inov 0,564 7,967 0,000
Org 0,788 10,013 0,000 Org 0,644 13,952 0,000
Rsc 0,691 8,306 0,000 Rsc 0,678 13,131 0,000
Ser 0,621 6,251 0,000 Ser 0,688 11,710 0,000

Ricos Pobres
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5 CONCLUSÕES 

Desejou-se primeiramente saber, neste estudo, se consumidores de baixa renda e 

consumidores de mais alta renda entendem a reputação das empresas segundo os mesmos 

atributos. Em linhas gerais, os atributos para uma e para outra classe são os mesmos. Nos 

grupos focais foi possível perceber, apesar de haver uma dificuldade maior de articulação 

pelos sujeitos de mais baixa renda, que o fator inovação não é muito percebido ou não muito 

levado em consideração no momento da decisão de compra. Talvez denotando um melhor 

nível de conscientização da população em relação a outros atributos, a liderança da empresa 

no segmento não foi destacada por nenhum dos dois grupos, diferenciando-se de outros 

estudos que a elegem como atributo diferencial. 

Desejou-se também saber se consumidores de baixa renda e consumidores de mais alta 

renda avaliam a reputação das empresas segundo os mesmos atributos e nas mesmas 

proporções. Os estudos quantitativos, tomados os pesos fatoriais da amostra completa, 

mostram que responsabilidade corporativa social, organização e inovação são os atributos 

com os maiores níveis de diferenças entre as duas classes, não significando, porém, que uma 

das duas classes deixa de considerá-los na avaliação da reputação. Interessante notar que os 

“ricos” atribuem mais importância a esses três atributos do que os “pobres”.  

Desejou-se ainda saber qual é a influência da reputação sobre o comportamento do 

consumidor para cada uma das classes. Em outras palavras, objetivou-se conhecer em que 

intensidade a avaliação da reputação influencia as atitudes do público, tomando estas como o 

comportamento esperado dos consumidores, seguindo-se Bacha, Vianna e Santos (2009) e 

Blackwell, Miniard e Engel (2011). De modo geral, fica clara a influência da avaliação da 

reputação corporativa sobre a intenção de tomada de atitude, assim demonstrando o 

coeficiente R2 igual a 80%, superior, portanto, aos 26% dado como mínimo por Cohen (1977) 

em estudos na área das ciências sociais. Hair et al. (2014, p. 171, 175) contribuem para essa 

constatação ao atribuírem “alto nível de acurácia preditiva” a altos valores de R2  e indicarem 

que valores de path próximos a 1,0 significam forte relação entre os constructos. Confirma-se, 

portanto, que a reputação se torna a base de predição do comportamento da organização, 

segundo os pensamentos de Rindova e Fombrun (1998) e Dowling e Moran (2012). 

Confirma-se também, como afirmam Doob (1947) e Fishbein e Ajzen (1975), que a atitude 

pode ser considerada uma resposta antecipatória.  
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Contudo, a hipótese H1 não pode ser aceita, visto que consumidores de baixa renda e 

consumidores de mais alta renda têm atitudes semelhantes em relação aos fornecedores dos 

serviços avaliados neste estudo. Pode-se aceitar apenas parcialmente essa hipótese para o 

atributo conativo em relação à Universidade e à empresa de transporte aéreo, uma vez que se 

constatou haver diferença no comportamento dos dois grupos para esse componente da atitude 

esperada. 

Tomando-se os segmentos econômicos, os resultados demonstram que os sujeitos da 

amostra da Gol e do HC são mais fortemente influenciados pela reputação dessas 

organizações, visto que o coeficiente de explicação (R2) de ambas se situam em 84%. A 

Universidade, por seu turno, tem uma explicação de 69%. 

Tomando-se individualmente as classes econômicas em cada um dos segmentos, em 

relação à Universidade os “pobres” são mais fortemente influenciados pela reputação do que 

os “ricos”, dados seus coeficientes de 0,868 e 0,766, respectivamente. Chama atenção o fato 

de que cada atributo formativo da reputação tem coeficiente maior na avaliação dos “ricos”, 

mas outros fatores devem interferir mais em seus possíveis comportamentos, 

comparativamente aos “pobres”, para explicar a influência maior da reputação sobre os 

“pobres”. As maiores diferenças entre as avaliações dos dois grupos são encontradas nos 

atributos responsabilidade corporativa social, gerenciamento e ética, enquanto ambos os 

grupos percebem de maneira praticamente idêntica as atitudes tomadas pelos membros da 

instituição. 

Quanto à empresa de transporte aéreo, os “ricos” são ligeiramente mais influenciados 

pela reputação do que os “pobres”, dados seus coeficientes de 0,921 e 0,913, respectivamente. 

Há um misto de diferenças positivas e negativas entre as avaliações. A maior diferença se 

encontra no atributo seriedade, seguida pelo atributo ética, em que os “pobres” têm uma 

melhor avaliação. Em contrapartida, o atributo organização é mais bem avaliado pelos 

“ricos”.  

Em relação ao Hospital, os “pobres” são ligeiramente mais influenciados pela 

reputação do que os “ricos”, dados seus coeficientes de 0,923 e 0,910, respectivamente. 

Novamente a responsabilidade corporativa social se destaca com a maior diferença na 

avaliação dos dois grupos, sendo que os “ricos” apresentam a melhor avaliação, ou seja, o 

Hospital tem maior responsabilidade corporativa social no julgamento dos “ricos”. Destacam-

se, ainda, os atributos seriedade e ética, mais bem avaliada pelos “pobres” e idoneidade e 

organização, com avaliações mais positivas por “ricos” do que por “pobres”. Aparentemente, 
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esses recursos formativos da reputação podem estar recebendo atenção gerencial diferenciada 

em cada uma dessas organizações, mormente nos esforços de todos os tipos de comunicação, 

levando a distintas interpretações, conforme sugerido por Thomaz (2006).  

Especificamente com relação à organização percebida pelos tomadores de serviços, os 

resultados mostram que essas instituições podem estar administrando de forma diferente o 

arranjo de seus recursos, conforme apregoa a RBV, e assim contribuindo para a formação da 

reputação, conforme pensam Chandler (1962), Barney (1995) e Durand (1999). 

Contudo, a hipótese H2 não deve ser aceita, pois a reputação das empresas na 

avaliação pelo público de baixa renda difere da reputação das empresas na avaliação pelo 

público de mais alta renda em alguns poucos atributos (responsabilidade social corporativa e 

seriedade). 

Os resultados das amostras da Universidade e do Hospital destacam modos de pensar 

diferentes entre “ricos” e “pobres” quanto às inclinações comportamentais, intenções, 

compromissos e ações com relação ao objeto de atitude, como mostra o p-value significante 

do indicador reflexivo “conação” e seguindo-se a teoria de Ajzen (2006). Para a empresa de 

transportes aéreos, no entanto, não há diferença no modo de pensar dos grupos, ou seja, o que 

as pessoas dizem que fazem, pretendem fazer, ou fariam (Ajzen, 2006) em função da 

reputação levam a uma mesma direção. Pensa-se, então que os arranjos dos recursos 

formativos da reputação são diferentes nas diversas empresas, mas os efeitos sobre o 

desempenho podem ser similares, conforme Thomaz (2006). 

Respondendo objetivamente ao problema de pesquisa (consumidores de baixa renda e 

consumidores de mais alta renda entendem e avaliam a reputação das empresas segundo os 

mesmos atributos e nas mesmas proporções?), com base nos resultados deste estudo pode-se 

afirmar que consumidores de baixa renda e consumidores de mais alta renda entendem e 

avaliam a reputação das empresas segundo os mesmos atributos, porém ponderando-os em 

diferentes proporções.  As exceções, na amostra completa, ficam por conta da 

responsabilidade social corporativa e da seriedade, pois na análise multi-grupo esses dois 

atributos mostraram diferenças significantes. Exceção também se encontra na amostra do 

Hospital, em que a responsabilidade social corporativa também é avaliada de forma diferente 

por “ricos” e por “pobres”. O Quadro 6 resume essas constatações.  

Não se confirma a hipótese H3, pois, conforme se pode constatar, a reputação da 

organização influencia de maneira semelhante os consumidores de baixa renda e os de renda 

mais alta. A resposta à pergunta feita por Dowling (2012, p. 37) (“se uma organização [...] 
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compete em múltiplos mercados, o que pode sua reputação sofrer?”), portanto, é que mesmo 

variando a avaliação dos atributos formativos, a reputação não “sofrerá” o quanto se possa 

imaginar. 

Quadro 6 “Ricos” e “Pobres” pensam igual? 

 

 

 Contudo, não se pode discordar de Prahalad e Hart (2002), pois os resultados mostram 

que consumidores de baixa renda possuem características próprias nem sempre comparáveis 

às características dos consumidores de mais alta renda, fazendo com que o mercado de baixa 

renda seja mesmo um desafio para os profissionais de marketing. O Quadro 7 resume as 

avaliações de cada classe social. É interessante notar os coeficientes negativos para atitudes 

dos funcionários da empresa de transportes aéreos e do Hospital na avaliação dos “ricos”. 

Enquanto a Universidade soma pontos na avaliação de reputação por “ricos” e por “pobres”, 

as outras duas instituições perdem pontos. Lembramos que essa avaliação é feita sobretudo a 

partir do atendimento dispensado aos clientes pelo pessoal da linha de frente e, segundo   CRI 

(2002), Davies et al. (2001) e Keller (2000),    a característica marcante da prestação de 

serviços se encontra nos contatos entre os clientes e os empregados da linha de frente.   

Completa
Univer-
sidade

Transp. 
Aéreo Hospital

Reputação->Atitude Sim Não Sim Sim

Atitude

     Afetiva Sim Sim Sim Sim

     Cogntiva Sim Sim Sim Sim

     Conativa Sim Não Não Sim

Reputação

     Atitude func. Sim Sim Sim Sim

     Ética Sim Sim Sim Sim

     Gerenciamento Sim Sim Sim Sim

     Idoneidade Sim Sim Sim Sim

     Inovação Sim Sim Sim Sim

     Organização Sim Sim Sim Sim

     Resp. social Não Sim Sim Não

     Seriedade Não Sim Sim Sim

Amostras
Relações
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Quadro 7 Resumo por instituição 

 

 

 A consolidação das avaliações, obtida por meio da avaliação da amostra completa e da 

contagem das avaliações predominantes para cada instituição (Instituições no Quadro 8), 

mostram os atributos mais valorizadas por classe social. Como se pode notar, são coincidentes 

as avaliações feitas no geral (amostra completa) e a avaliação predominante na classe social. 

Por exemplo, a atitude dos empregados tem mais peso para “ricos” na avaliação geral e é 

maioria quando se tomam as instituições isoladamente (3 x 0). Exceção fica por conta de 

seriedade, com prevalência para “pobres” na avaliação geral, mas prevalecendo para os 

“ricos” na avaliação individual das instituições. 

 

Quadro 8 Síntese das avaliações 

 

 

Sugere-se que próximos estudos investiguem as diferenças nas avaliações por “ricos” 

e por “pobres”. Por exemplo, no estudo da Universidade a idoneidade aparece nas primeiras 

posições na classificação de sua importância na avaliação dos “ricos” e nas últimas posições 

na avaliação dos “pobres”.  Nessa mesma direção, a responsabilidade social corporativa é a 

primeira em peso para os ricos e apenas a penúltima para os pobres no segmento de transporte 

aéreo.  

Ricos Pobres Ricos Pobres Ricos Pobres
Atit x (x) (x)
Etic x x x
Ger x x x
Idon x x x
Inov x x x
Org x x x
Rsc x x x
Ser x x x

Hospital
Atributos

Universidade Transporte

Ricos Pobres Ricos Pobres
Atit x 3
Etic x 1 2
Ger x 3
Idon x 2 1
Inov x 2 1
Org x 2 1
Rsc x 2 1
Ser x 2 1

Atributos
Amostra completa Instituições
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Indaga-se, nesse sentido, por que em geral os “ricos” atribuem mais importância a 

muitos dos atributos do que os “pobres”. Poder-se-ia presumir que o nível de exigência dos 

“ricos” é maior do que o nível de exigência dos “pobres” e, como consequência, os menos 

exigentes julgam melhor a aparente seriedade, a ética e a organização do que os outros? Ou 

estariam as estratégias de comunicação dessas organizações avaliadas influenciando mais um 

grupo do que outro? Ou, ainda, qual seria a mediação da assimetria da informação na avalição 

de “ricos” e de “pobres”?  

Em relação à assimetria da informação, tomando-se a Universidade como exemplo, 

poder-se-ia supor que a idoneidade não é considerada relevante pelo “pobre” porque ele não 

conhece o serviço, não sabendo, portanto, o que exigir? Seguindo-se Mattoso e Rocha (2005), 

qual seria a força moderadora de processos de informação sobre o comportamento do 

consumidor de uma e de outra classe? Todas essas indagações poderão orientar futuros 

estudos.  

Sugere-se, ainda, que futuros estudos envolvam uma amostra mais abrangente, 

incluindo outros segmentos econômicos, superando dessa forma as limitações deste estudo. 
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 1) 

 

Explicações sobre o apêndice: 

• os atributos utilizados pelos diversos autores consultados foram compilados numa 

matriz, em planilha eletrônica; 

• essa planilha continha: (a) nas linhas, os atributos, da maneira como foram 

empregados pelos autores; (b) nas colunas, a fonte (autor) e o instrumento , tal como 

denominado pelo autor ou, na falta de uma denominação, o próprio nome do autor; 

• em um conjunto de células indicou-se a utilização do item quando associado pelo autor 

à imagem e, num outro conjunto, quando associado à reputação. Se o autor associou o 

item aos dois, então na linha do item constou uma indicação para cada um;  

• a indicação de uso do item pelo autor efetuou-se com um “x” na célula de encontro 

entre fonte/autor e o item. 

• essa planilha tornou-se muito grande para ser aqui anexada por completo, como 

elaborada (257 linhas de atributos por 66 colunas de fontes/autores, sendo 34 com 

associações à imagem e 32 à reputação). 

• para poder ser exibida neste Apêndice a planilha foi assim desmembrada: 

o a primeira parte (três páginas) exibe os atributos. O número que consta à 

esquerda o identifica na matriz atributos/fontes; 

o a segunda parte (oito páginas) exibe a matriz onde se indica que atributo foi 

utilizado por qual autor; 

o a terceira parte (uma página) indica os autores. O número à direita identifica o 

autor na matriz; 

o a quarta parte (uma página)  indica o instrumento/obra. O número à direita 

identifica o instrumento na matriz. 
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 2) 

 

No. Atributos No. Atributos No. Atributos
1 Calibre do gerenciamento 33 Habilidade para inovar 65 Comprometida c/ questões sociais e caritativas
2 Disponibilidade dos diretores 34 Superioridade em P&D interna 66 Conservação de energia
3 Competência do gerenciamento 35 Capacidade de pesquisa e desenvolvimento 67 Contribuição para a economia local
4 Consciência dos decisores 36 Novos desenvolvimentos em tecnologia 68 Contribuições para a sociedade
5 Desempenho da direção 37 Cia frequentemente introduz inovações 69 Empresa cidadã
6 Desenvolvimento de competências centrais 38 Ativos totais 70 Envolvimento/cuidados com comunidade
7 Estilo gerencial e liderança 39 Força financeira 71 Filantropia
8 Inteligência no negócio 40 Forte e consistente desempenho dos lucros 72 Importância para a sociedade
9 Qualidade do gerenciamento 41 Giro dos ativos 73 Orientação ao meio ambiente
10 Reconhecer oportunidades de mercado 42 Investimento sólido 74 Patrocínio de atividades/eventos
11 Ser bem gerenciado 43 Margem de lucro 75 Patrocínio de eventos (comunicação)
12 Habilidade em cumprir o planejado 44 Investimento de baixo risco 76 Responsabilidade social
13 Ter uma visão clara de seu futuro 45 Fortes perspectivas de crescimento futuro 77 Responsabilidade social e ambiental
14 Uso inteligente dos ativos 46 Performance financeira 78 Responsável em relação ao meio ambiente
15 Habilidade em produção 47 Potencial de lucros futuros 79 Comprometida com a proteção ambiental 
16 Alta gerência é comprometida com a organização 48 Potencial de crescimento 80 Tratamento de questões ambientais
17 Garantia de serviços confiáveis 49 Não se preocupa somente com os lucros 81 Conduz atividades p/ promover o bem público
18 Oferecer produtos e serviços de alta qualidade 50 Prospera no longo prazo 82 Patrocina atividades culturais 
19 Experiência com produtos e serviços 51 Investimento de longo prazo 83 Contribuições corporativas
20 Características gerais do produto 52 Comprar ações da empresa é um bom investimento 84 Suporta alguma causa / Suporte
21 Qualidade dos produtos 53 Recomendar como bom parceiro para joint venture 85 Comunicação
22 Qualidade dos serviços 54 Saúde financeira 86 Marketing e comunicação
23 Benefícios funcionais dos produtos 55 Sucesso/desempenho financeiro 87 Comunicação boca a boca positiva
24 Características dos produtos 56 Desempenho financeiro 88 Habilidade de comunicação
25 Qualidade percebida dos produtos 57 Tender a sobrepujar seus competidores 89 Eficácia na comunicação c/ todos os públicos
26 Qualidade produtos/serviços 58 Ter uma forte lucratividade 90 Comunicação na internet

27 Primeira escolha para produtos e serviços 59 Tobin Q 91 Associações simbólicas
28 Desenvolvimento de produtos 60 Valor de marca e compromisso 92 Imagem de marketing

29 Inovação 61 Gerencia o valor para o acionista 93 Imagem da marca
30 Inovação e criatividade 62 Valor do investimento a L. P. 94 Nível e qualidade da propaganda
31 Inovação tecnológica 63 Estabilidade financeira 95 Credibilidade da propaganda
32 Inovativa 64 Apoiar boas causas 96 Qualidade do marketing
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 3) 

 

No. Atributos No. Atributos No. Atributos
97 Propaganda atrativa de produtos e serviços 129 Habilidade dos empregados 161 Acreditar na cia. se estiver sob ataque da mídia
98 Eficácia do marketing 130 Qualidade dos empregados 162 Favorabilidade
99 Admiração ou reconhecimento geral 131 Comportamento e atitude dos empregados 163 Confiar à empresa um grande negócio

100 Admirar e respeitar a empresa 132 Atitudes justas 164 Empresa em que se pode confiar
101 Ambiente físico (sinais tangíveis) 133 Pessoal 165 Investir na companhia
102 Aparências das instalações 134 Proteção aos trabalhadores locais 166 Pode-se confiar / Honesta
103 Aparência do pessoal de contato 135 Políticas de força de trabalho 167 Transparência
104 Associações emocionais 136 Satisfação e lealdade dos empregados 168 Transparências em assuntos financeiros
105 Bom sentimento sobre a empresa 137 Aplicar em P&D com vistas no futuro 169 Transparência com os empregados
106 Características distintivas 138 Investe estrategicamente em P&D 170 Transparência com a sociedade
107 Impressão geral sobre os decisores 139 Atrai atenção 171 Probidade
108 Reconhecimento 140 Desenvolver produtos e serviços inovadores 172 Confiável
109 Reputação dos diretores/CEO 141 Produtos bem diferenciados 173 Consumidores advogam pela empresa
110 Reputação do CEO 142 Direcionadora da tecnologia 174 Consumidores são leais 
111 Reputação do CFO 143 É exemplo para as demais 175 Probabilidade de recomendar produtos e serviços
112 Respeitabilidade da empresa 144 É exemplo para outras 176 Recomendar a cia. como bom lugar para trabalhar
113 Sucesso 145 Liderança em inovação 177 Adiciona valor a todas as  transações
114 Eu ouvi/experimentei boas coisas 146 Liderança geral 178 Agrega valor ao cliente
115 Reputação como bom empregador 147 Liderança na indústria 179 Produtos e serviços valorizam o dinheiro
116 Bom empregador 148 Liderança de mercado 180 Preço / valor / qualidade
117 Tratamento dos empregados 149 Moderna 181 Preços competitivos / caros
118 Cooperação entre os empregados 150 Outras tentam imitar 182 Competitiva internacionalmente
119 Profissionalismo dos empregados técnicos 151 Pioneirismo 183 Eficácia na globalização (adicional)
120 Cultura de recursos humanos robusta 152 Ter excelente liderança 184 Capacidades globais
121 Estrutura organizacional e cultura 153 Visão e liderança 185 Dar suporte aos produtos e serviços
122 Política corporativa e estrutura organizacional 154 Força de vendas e canais 186 Facilidades de acesso ao serviço
123 Gerenciamento de RH 155 Posição competitiva 187 Variedade de serviços
124 Habilidade p/atrair, desenvolver, reter talentos 156 Força e qualidade da estratégia 188 Serviços ao consumidor
125 Interação com os empregados / respeito 157 Maximização da satisfação e lealdade do cliente 189 Comprometida com o cliente
126 Oportunidades iguais aos empregados 158 Satisfação 190 Responsividade
127 Parecer ser uma boa empresa para se trabalhar 159 Relações com clientes 191 Orientada ao cliente
128 Empresa que poderá ter bons empregados 160 Confiança nos diretores 192 Variedade de produtos/serviços
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 4) 

 

No. Atributos No. Atributos
193 Amabilidade / facilidade de relacionamento 226 Tem boa reputação
194 Atitude e comportamento dos empregados 227 A melhor reputação entre os competidores
195 Conduz os negócios de modo humano e cuidadoso 228 Reputação na conduta dos negócios
196 Cortesia e amigabilidade 229 Comprometimento
197 Cultura voltada ao cliente 230 Capital social
198 Estabelecimento de redes colaborativas e alianças 231 Padrões éticos elevados
199 Focada no cliente 232 Práticas éticas
200 Manter altos padrões no modo de tratar as pessoas 233 Comportamento ético 
201 Negocia em bases humanas 234      Estudo qualitativo
202 Valores humanos 235      Confiança
203 Promoção de vendas 236      Características da personalidade
204 Conveniências (estaciona/to, horário, layout) 237           Agradabilidade
205 Localização 238           Empreendedorismo
206 Competência do pessoal de contato/vendas 239           Competência
207 Conhecimento do pessoal de contato 240           Elegância e estilo
208 Identidade: nome e logo 241           Simpatia
209 Empregados bem treinados 242           Delicadeza
210  Recebe bem os visitantes 243           Informalidade
211 Habilidade em superar mudanças no ambiente 244 Produtos seguros
212 Sucesso no gerenciamento de mudanças 245 Desempenho
213 Sucesso no comércio eletrônico 246 Liderança gerencial
214 Conformidade 247 Atendimento às necessidades
215 Estabelecida há muito tempo 248 Bem organizada
216 Familiaridade dos decisores 249 Visiblidade na mídia
217 Familiaridade 250 Liderança em custos
218 Familiaridade/favorabilidade 251 Impressão geral
219 Seriedade nas demonstrações contábeis 252 Inovação em serviços
220 Exportações sinalizam alto padrão do produto 253 Serviços personalizados
221 Boa impressão pessoal sobre a organização 254 Segurança nas transações
222 Boa imagem entre os consumidores 255 Profissionalismo
223 A melhor imagem entre os competidores 256 Persuasiva
224 Imagem claramente definida 257 Agilidade
225 Sempre cumpre o que promete
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 5) 

 

 

No. No.

Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 x x 1
2 2 x
3 x 3 x x x
4 x 4
5 x 5
6 x 6 x
7 x 7 x
8 8
9 x x x x x x x x x x x 9 x x x x x

10 x 10
11 x x 11 x x
12 12 x
13 x x x 13
14 x x x x x 14 x
15 15 x x x
16 16
17 17
18 x 18 x
19 19 x
20 20 x
21 x x x x x x 21 x x x x x x
22 x x x x 22 x x
23 23 x
24 24 x
25 25 x
26 x x x x x x x x x x x x x 26 x x x x
27 27 x
28 x 28
29 x x x x x 29 x x
30 x 30 x
31 x 31 x x x x x x
32 x x 32 x x x
33 x 33
34 34 x
35 35 x
36 36 x
37 x 37 x
38 38 x
39 x x x x 39 x x x
40 40
41 41 x
42 42 x

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 6) 

 

 

No. No.
Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

43 43 x
44 x x 44
45 x 45 x
46 46 x
47 47
48 x 48
49 x 49
50 x 50
51 51
52 52
53 x 53
54 x x x x x x x x 54 x x
55 x x x 55
56 x x x x x 56
57 x 57
58 x x x 58
59 59 x
60 x 60
61 61 x
62 x x x 62 x
63 x 63
64 x 64 x
65 x x 65
66 66 x
67 67
68 x 68
69 x 69
70 70 x x x x x x x x x
71 71 x x
72 x 72
73 73 x x x
74 x x 74
75 x 75
76 x x x x x x 76 x x x x x
77 x x x x x x x x x 77 x x x x x
78 x x x x 78 x x
79 x x 79
80 x 80
81 81 x
82 82 x
83 83 x
84 x 84 x
85 x x x 85 x x x x
86 86 x

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 7) 

 

 

No. No.
Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

87 x x 87 x
88 x x 88
89 x 89
90 x 90 x
91 91 x
92 x 92 x
93 x x 93
94 x x 94 x
95 x 95
96 x x x 96
97 x x x 97
98 98 x
99 99
100 x 100
101 101 x x x
102 x 102 x x x x
103 103 x x
104 104 x
105 x 105
106 106
107 x 107
108 x 108 x x
109 x 109 x x
110 x 110
111 x 111
112 x x 112
113 x 113 x x x x
114 114
115 115 x x
116 x x x x x 116
117 x x 117
118 118 x
119 119 x x
120 120
121 121 x x
122 x 122
123 x 123
124 x x x x x x x 124 x x
125 125 x
126 126 x x
127 x x 127
128 x 128
129 x 129 x x x x
130 x 130 x

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 8) 

 

 

No. No.
Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

131 x 131 x x
132 x 132
133 x 133
134 134 x
135 135
136 x 136
137 137 x
138 x 138
139 139
140 x 140 x
141 x x 141 x
142 142 x x
143 143
144 x 144
145 x x 145 x x
146 x x x x 146 x x x
147 x 147
148 x x 148 x
149 149 x x
150 x 150
151 151 x
152 x 152
153 x x x 153
154 154 x x
155 x x x 155 x
156 x 156
157 157
158 x 158 x x
159 x 159 x
160 160 x
161 x 161
162 162 x
163 163
164 x x 164
165 x 165
166 x 166
167 x x x x 167
168 x 168
169 x 169
170 x 170
171 x x 171 x
172 x x x 172 x x x x x x
173 x 173 x
174 x 174 x

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 9) 

 

 

No. No.
Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

175 x 175 x
176 x 176
177 x x 177 x
178 178 x
179 x x x x x 179
180 x 180 x
181 181 x x x
182 x 182 x
183 183
184 184
185 x 185 x x
186 186 x x
187 187 x
188 x x x 188 x x x
189 x x 189 x
190 x 190 x
191 x x 191
192 x x 192 x
193 x 193 x x x
194 194 x
195 x 195
196 x 196 x
197 197 x x
198 x 198 x
199 199 x x
200 x 200 x
201 201
202 x x 202 x
203 203 x
204 204 x x
205 205 x x
206 206 x x
207 207 x
208 x 208 x x
209 x x 209
210 x x 210
211 x x 211
212 x 212
213 x 213
214 x 214
215 x x 215 x
216 x 216
217 217 x
218 x 218

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A - Variáveis associadas à imagem e à reputação (p. 10) 

 

No. No.
Fonte 1 34 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Fonte 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 25 25 26 28 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Instr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2 3 4 5 7 8 11 17 19 23 24 27 28r 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 53 Instr. 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25a25b25c 26 28i 30 31 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

219 x 219
220 x 220
221 221 x
222 222 x x
223 223 x
224 x 224
225 x 225
226 x 226 x
227 x 227
228 228 x x x
229 229
230 230
231 x x 231
232 x x 232 x x x x
233 x 233
234 234 x
235 235 x
236 236
237 x 237
238 x 238
239 x 239
240 x 240
241 x 241
242 x 242
243 x 243
244 x 244
245 x 245
246 x 246
247 x 247
248 x 248
249 x 249
250 250
251 251 x
252 252 x
253 253 x
254 254 x
255 255 x
256 256 x
257 257 x

Avaliação da reputação corporativa Avaliação da imagem corporativa
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APÊNDICE A – Autores de referência (p. 11) 

 

 

APÊNDICE A – Instrumentos/Obras de referência (p. 11) 

 

  

Fontes Objeto de estudo Pesquisa de campo Fontes Objeto de estudo Pesquisa de campo
1 - Fombrum, 1998 Reputação Não 28 - Nguyen; Leblanc, 2001 Imagem e Reputação Sim
2 - Fombrum; Gardberg; Sever, 2000 Reputação Sim 29 - Zabala et al, 2005 Reputação Não
3 - MORI, 2002 Reputação Não 30 - Dutton; Dukerich, 1991 Imagem Sim
4 - Davies et al., 2003 Reputação Sim 31 - Barich; Kotler, 1991 Imagem Não
5 - Gaines-Ross, 1997 Reputação Sim 32 - Helm, 2005 Reputação Sim
6 - Riahi-Belkaoui; Pavlik, 1992 Reputação Sim 33 - Lines, 2004 Reputação Sim
7 - Caruana; Chircop, 2000 Reputação Sim 34 - Schwaiger, 2004 Reputação Sim
8 - Schultz; Mouritsen; Gabrielsen, 2001 Reputação Não 35 - Markwick; Fill, 1997 Imagem Sim
9 - LeBlanc; Nguyen, 1996 Imagem Sim 36 - Sabate; Puente, 2003 Reputação Sim
10 - Brown; Cox, 1999 Imagem Não 37 - Abratt; Kleyn, 2012 Reputação Sim
11 - Dalton; Croft, 2003 Imagem Não 38 - Lloyd, 2011 Reputação Sim
12 - Spector, 1961 Imagem Não 39 - Šontaitė-Petkevičienė, 2013 Reputação Sim
13 - Kunkel; Berry, 1968 Imagem Não 40 - Shamma, 2012 Reputação Não
14 - Dowling, 1986 Imagem Não 41 - Terblanche, 2014 Reputação Sim
15 - Ind, 1997 Imagem Não 42 - Varadarajan; Defanti; Busch, 2006 Imagem = Reputação Sim
16 - Keller, in Schultz; Hatch; Larsen, 2000 Imagem Não 43 - Bravo; Montaner; Pina, 2010 Imagem Sim
17 - Dowling, 2001 Imagem e reputação Sim 44 - Yeo; Goh; Tso, 2011 Imagem = Reputação Sim
18 - Chew, 1992 imagem Sim 45 - Richard; Zhang, 2012 Imagem Sim
19 - Fryxell ; Wang, 1994 Reputação Sim 46 - Upamannyu; Sankpal; Gupta, 2015 Imagem Sim
20 - MacLeod , 1967 Imagem = reputação Não 47 - Gonzalez; Camara; Gonzalez, 2009 Imagem Sim
21 - Chen 2001 Imagem Sim 48 - Purwanto, 2010 Imagem Sim
22 - Lemmink et al., 2003 Imagem Sim 49 - Wan; Schell, 2007 Imagem Sim
23 - Balmer; Greyser, 2003 Reputação Não 50 - Srivastava; Sharma, 2013 Imagem Sim
24 - Saxton, 1998 Reputação Sim 51 - Wang, 2010 Imagem Sim
25 - Brown; Dacin, 1997 Imagem - Associações Sim 52 - Huang et al, 2014. Imagem Sim
26 - Leblanc; Nguyen, 2002 Imagem Sim 53 - Hawabhay; Abratt; Peters, 2009. Imagem e reputação Sim
27 - Caruana, 1997 Reputação Sim

1a - Fortune AMAC/GMAC - Fombrun, 1998 25 - Brown; Dacin, 1997 Estudo 2 - associações  - companhias
1b - Gesamtreputation - Manager Magazin - Schwaiger, 2004 25 - Brown; Dacin, 1997 Estudo 3 - associações - respostas a produtos
1c - Management Today - Fombrun, 1998 26 - Leblanc; Nguyen, 2002
1d - Asian Business - Fombrun, 1998 27 - Caruana, 1997
1e - Far Eastern Ec. Review - Fombrun, 1998 28 - Nguyen; Leblanc, 2001
1f - Financial Times - Fombrun,  1998 29 - Deloitte Spain 
1g - Industry Week - Fombrum, 1998 30 - Dutton; Dukerich, 1991
 2 - RQ - Fombrun, Gardberg; Sever, 2000 31 - Barich; Kotler, 1991
 3 - MORI, 2002 32 - Helm, 2005
 4 - Davies et al., 2003 33 - Corporate Reputation Watch (feito pela ORC)
 5 - Leveraging corporate equity 34 - Schwaiger, 2004
 6 - Belkaoui; Pavlik, 1992 35 - Markwick; Fill, 1997
 7 - Caruana; Chircop, 2000 36 - Sabate; Puente, 2003
 8 - Danish Ranking 37 - Abratt; Kleyn, 2012
 9 - LeBlanc; Nguyen, 1996 38 - Lloyd, 2011
10 - Brown; Cox, 1999 39 - Šontaitė-Petkevičienė, 2013
11 - Dalton; Croft, 2003 40 - Shamma, 2012
12 - Spector, 1961 41 - Terblanche, 2014
13 - Kunkel; Berry, 1968 42 - Varadarajan; Defanti; Busch, 2006
14 - Dowling, 1986 43 - Bravo; Montaner; Pina, 2010
15 - Ind, 1997 44 - Yeo; Goh; Tso, 2011
16 - Keller, in Schultz; Hatch; Larsen, 2000 45 - Richard; Zhang, 2012
17 - Dowling, 2001 46 - Upamannyu; Sankpal; Gupta, 2015
18 - Reputation Rating - South Trust Corporation 47 - Gonzalez; Camara; Gonzalez, 2009
19 - Fryxell ; Wang, 1994 48 - Purwanto, 2010
20 - MacLeod , 1967 49 - Wan; Schell, 2007
21 - Chen 2001 50 - Srivastava; Sharma, 2013
22 - Lemmink et al., 2003 51 - Wang, 2010
23 - ORC (CORPerceptions) 52 - Huang et al, 2014.
24 - Walker Information 53 - Hawabhay; Abratt; Peters, 2009.
25 - Brown; Dacin, 1997 Estudo 1 - associações -  novos produtos

Intrumento Intrumento
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APÊNDICE B - Roteiro de apoio para a condução dos trabalhos nos grupos de foco 

Script 
 

a. Aquecimento 
b. Introdução 
c. Desenvolvimento 

 
(Se em algum momento um entrevistado espontaneamente usar o termo 
"reputação" ou “imagem”, em seguida pedir que ele a defina e provocar 
discussão) 
As questões abaixo são direcionadoras (gatilhos) para que se entre no assunto. 
É conveniente ter à mão algumas definições de reputação e de imagem para, se 
necessário, colocá-las em discussão. Se necessário, utilizar estas: 
Imagem corporativa – o modo pelo qual o stakeholder externo vê a empresa, 
como conceituam van Riel (1995, p. 27) e Davies et al. (2001, p. 113; 2003, p. 
61). 
Reputação corporativa –  a avaliação ou estima coletiva dos atributos de uma 
organização entre seus stakeholders externos, conforme se pode inferir das 
definições de Davies et al. (2003, p. 63) e de Fombrun, Gardberg e Sever 
(2000, p. 243). 
 
 
1. Considerando um mesmo produto ou serviço, no seu modo de ver o que 

distingue um fornecedor de outro?  
2. Cite dois fornecedores que v. considere iguais. Qual deles você preferiria? 
3. O que o levou a preferir esse e não o outro? 
4. Que (outros) atributos/características você normalmente considera para 

decidir entre dois fornecedores? 
5. Como você define (ou explica) imagem corporativa? 
6. Como você define (ou explica) reputação corporativa?   
7. Que diferenças você vê entre imagem e reputação? 
8. Você acha que a reputação de uma empresa, como você a definiu, pode 

fazer com que você tenha preferência por alguma empresa? Por quê? 
9. Quais são as características mais marcantes de empresas com boa e 

empresas com má reputação? 
 
d. Exibir a lista obtida. Discuti-la/complementá-la. 
e. Conclusões 
f. Encerramento
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APÊNDICE C - Questionário aplicado no processo de associação dos atributos 

 

Atributo Reputação Satisfação NDC
Nada 

importante

Pouco 

importante
Importante

Muito 

importante

Agrega valor ao cliente

Facilidade de relacionamento

Atendimento das necessidades do cliente

Atitude e comportamento dos empregados

Bem gerenciada

Bem organizada

Bom empregador

Características dos produtos

Competência do pessoal de contato/vendas

Competitiva internacionalmente

Comportamento ético

Comprometimento com a proteção ambiental

Comunicação clara, objetiva e honesta

Conveniências (instalações, estaciona/to, horário)

Cultura voltada ao cliente

Desempenho financeiro

Envolvimento/cuidados com comunidade

Estabelecida há muito tempo

Estabelecimento de redes colaborativas e alianças

Força de vendas e canais de distribuição

Força/saúde financeira

Gerenciamento de Recursos Humanos

Habilidade para atrair, desenvolver, reter talentos

Honestidade nas informações e relacionamentos

Idoneidade

Inovação e criatividade em produtos e processos

Inovação em serviços e em processos

Interação com os empregados / respeito

Investimento de baixo risco

Liderança de mercado

Liderança geral

Lucratividade

Patrocínio de atividades/eventos

Posição competitiva

Preços compatíveis com a qualidade do produto/serviço

Primeira escolha para produtos e serviços

Produtos bem diferenciados

Profissionalismo

Qualidade do gerenciamento

Qualidade dos produtos/serviços

Responsabilidade social

Responsabilidade social e ambiental

Responsividade

Seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos

Seriedade nas demonstrações financeiras/contábeis

Serviços ao consumidor

Sucesso

Suporta alguma causa

Uso inteligente dos ativos

Valor do investimento a Longo Prazo

Valores humanos

Variedade de produtos/serviços

Associado à Grau de importância
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APÊNDICE D – Segundo questionário aplicado no processo de associação dos atributos 

 

  

Atributo Reputação Satisfação NDC
Nada 

importante

Pouco 

importante
Importante

Muito 

importante

Agrega valor ao cliente

Facilidade de relacionamento

Atendimento das necessidades do cliente

Atitude e comportamento dos empregados

Bem gerenciada

Bem organizada

Bom empregador

Características dos produtos

Competitiva internacionalmente

Comportamento ético

Comprometimento com a proteção ambiental

Comunicação clara, objetiva e honesta

Conveniências (instalações, estaciona/to, horário)

Cultura voltada ao cliente

Desempenho financeiro

Envolvimento/cuidados com comunidade

Estabelecida há muito tempo

Força/saúde financeira

Habilidade para atrair, desenvolver, reter talentos

Honestidade nas informações e relacionamentos

Idoneidade

Inovação em produtos, serviços e processos

Liderança de mercado

Liderança geral

Patrocínio de atividades/eventos

Posição competitiva

Preços compatíveis com a qualidade do produto/serviço

Primeira escolha para produtos e serviços

Profissionalismo

Qualidade do gerenciamento

Qualidade dos produtos/serviços

Responsabilidade social

Responsabilidade social e ambiental

Responsividade

Seriedade com que todos os assuntos da empresa são conduzidos

Seriedade nas demonstrações financeiras/contábeis

Serviços ao consumidor

Sucesso

Suporta alguma causa

Valores humanos

Variedade de produtos/serviços

Associado à Grau de importância da associação

Assinale a qual dos construtos (reputação, satisfação ou nenhum deles) o atributo está associado.

Associação de atributos à reputação corporativa e à satisfação.

Indique também o grau de importância dessa associação.
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 1) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 2) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 3) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 4) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 5) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 6) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 7) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 8) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na pesquisa de campo (p. 9) 

 

 

 


