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RESUMO 

O cenário que caracteriza a gestão pública de trânsito e transportes do Brasil apresenta-se 
bastante conturbado e vem passando por profundas transformações. Observa-se que a 
população brasileira vem demandando mudanças nas organizações. Particularmente, a atual 
crise de confiança e, consequentemente, de reputação na qual se encontra imerso um número 
significativo de instituições, torna as mudanças reclamadas pela população um imperativo. O 
cenário descrito deixa explícita a relevância de uma reflexão sobre os fatores que influenciam 
a percepção dos cidadãos em relação aos serviços públicos por permitir a ampliação de 
mecanismos de diálogo com a sociedade. Adicionalmente, tal reflexão contribui para o 
desenvolvimento de instrumentos gerenciais e de planejamento essenciais à modernização e 
melhoria da gestão pública de trânsito e transporte. É norteado por essa questão de pesquisa 
que esta dissertação investiga os fatores determinantes da reputação da Empresa de 
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS. Como principal estratégia 
metodológica foi elaborado um survey para levantamento da percepção de dois importantes 
públicos da organização estudada: pessoas que dirigem veículos particulares (chamados aqui 
de motoristas particulares) e taxistas que circulam na região centro-sul de BH. Os dados 
foram coletados mediante questionário elaborado com base no modelo teórico Rep Trak 
Pulse®, desenvolvido pelo Reputation Institute. O modelo visa mensurar a reputação de uma 
organização mediante a avaliação de sete dimensões, a saber: desempenho, produtos e 
serviços, inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania e liderança. Neste trabalho 
busca-se, ainda, identificar os atributos de reputação mais importantes na percepção de cada 
público e comparar os resultados encontrados entre os grupos pesquisados. Os resultados 
obtidos indicam que a BHTRANS possui uma reputação desfavorável perante ambos os 
públicos estudados. De modo geral, os dois grupos pesquisados não mostraram uma 
disposição favorável em relação à reputação da BHTRANS. Em termos comparativos, 
entretanto, constata-se um posicionamento crítico mais contundente por parte dos motoristas 
de veículos particulares. O presente estudo contribui para um exame da robustez de modelos 
que examinam a questão da reputação instigando mais desenvolvimento teórico e crítico do 
tema estudado. Este último aspecto da questão é particularmente relevante quando se 
considera a escassez de aplicações do modelo em instituições públicas. 

  

Palavras-chave: identidade, imagem, reputação, transporte público. 

 



ABSTRACT 

 

The scenario that characterizes the Brazilian traffic and transportation public management 
faces very troubled and undergoes deep changes. It is observed that the Brazilian population 
has been demanding changes in organizations. In particular, the current confidence and 
reputation crisis in which a significant number of institutions is immersed makes imperative 
the changes demanded by the population. The described scenario makes explicit the relevance 
of a reflection on the factors that influence the perception of citizens regarding to public 
services by allowing the expansion of dialogue mechanisms with society. In addition, this 
reflection contributes to the development of essential management and planning tools for the 
modernization and improvement of traffic and transportation public management. Guided by 
this research question this paper investigates the determining factors from Belo Horizonte 
Traffic and Transportation's Company - BHTRANS reputation. As main methodological 
strategy a survey was elaborated for making perception of two important public from the 
studied organization: people who drive private vehicle (called here private drivers) and taxi 
drivers who circulate in BH southern central area. The data were collected using a 
questionnaire prepared based on the theoretical model Rep Trak Pulse® developed by 
Reputation Institute. The model aims to measure the reputation of an organization by 
evaluating seven dimensions, namely: performance, products and services, innovation, 
workplace, governance, citizenship and leadership. This paper also aims identifying the most 
important reputation attributes in the perception of each group and comparing the results 
between the surveyed groups. The results indicate that BHTRANS has an unfavorable 
reputation with both studied public. In general, the two surveyed groups did not show a 
favorable disposition towards BHTRANS reputation. In comparison, however, it can be noted 
a more forceful critical position by the private drivers. This study contributes to a hardiness of 
models examination that check the matter of reputation by prompting more theoretical and 
critical development from the studied subject. This issue latter aspect is particularly relevant 
when considering the shortage of the model applications in public institutions. 
 
 
 
Keywords: identity, image, reputation, public transportation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Reputação tem sido um tema de grande interesse para a administração, em geral, e para as 

organizações, em especial. Na medida em que empresários, investidores, consumidores e 

demais stakeholders1 passam a analisar as organizações de forma holística, a reputação ganha 

espaço nas discussões e assume papel importante na estratégia de grandes organizações. 

 

Sabe-se que os mercados estão cada vez mais competitivos e pode-se dizer que em muitos 

tipos de negócios, a qualidade de produtos e serviços é atualmente uma exigência mínima 

para se competir. À medida que os mercados e tecnologias amadurem, os produtos e serviços 

oferecidos vão se tornando cada vez mais semelhantes em termos de seus atributos de valor, 

além do preço, que geralmente é definido pelo mercado e não mais somente pelas empresas 

(Chajet, 1997).  

 

Diante da necessidade das empresas se destacarem em seus mercados e se diferenciarem dos 

concorrentes, surge a reputação como um recurso que pode influenciar, positivamente ou não, 

a percepção dos públicos sobre as organizações. Acredita-se, ainda, que esta percepção 

impacta a realização dos negócios e, consequentemente, o desempenho das empresas. Em um 

cenário competitivo a reputação pode ser um recurso valioso para a captação e a retenção de 

importantes stakeholders (Hall, 1992). 

 

Particularmente no Brasil tem-se observado uma intensa crise de reputação em diversos tipos 

de instituição, que, conforme amplamente noticiado pelas mais diversas mídias, vem 

impactando as administrações públicas e organizações a elas ligadas, envolvendo autoridades, 

executivos, enfim, a credibilidade da nação brasileira, tanto entre os seus cidadãos, como no 

exterior.  

 

Nas últimas décadas, a administração pública foi levada a se ajustar a uma lógica 

organizacional mais parecida com a do setor privado, incorporando instrumentos de gestão 

mais próximos dos utilizados na relação com o mercado. Isso é, fundamentalmente, 

consequência da abertura econômica na década de 1990, do Plano Real iniciado em 1994 e 

dos efeitos da globalização (Pahins, 2012). Entretanto, a Reforma do Estado Central que 

                                                 
1 De acordo com Freeman (1984), os stakeholders podem ser definidos como os públicos ou grupos de 

relacionamento das organizações.  
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ocorreu em muitos países na década de 1980, só chegou ao Brasil a partir do ano de 1994, no 

então governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, visando oferecer um serviço 

público mais moderno, profissionalizado e voltado para as nas necessidades dos cidadãos 

(Giacomo, 2005, citado por Pahins, 2012). 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado em Brasília, em 1995, afirma: 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 
voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, 
que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 
portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado (Brasil, 
1995, p. 7). 

A partir desse marco, novos conceitos oriundos da gestão privada foram incorporados pelo 

setor público. Dentre eles destacam-se: a orientação para o cliente, a descentralização, o foco 

no desempenho, na qualidade e na eficiência dos serviços, a responsabilização e a 

transparência. 

 

Acredita-se que o estudo da reputação permite compreender melhor as interações de uma 

instituição com seus públicos ou grupos de relacionamento. Somado a isso o cenário de 

transformações profundas pelas quais o país vem passando, entende-se o interesse em estudar 

a reputação de uma organização pública de Belo Horizonte. 

 

1.1 O Cenário da gestão do transporte público no Brasil 

 

O setor de gestão pública de trânsito e transportes do Brasil apresenta-se em um cenário 

conturbado. Não poucas vezes observam-se, nos meios de comunicação, protestos que 

demonstram a insatisfação dos usuários do transporte coletivo, tanto no que se refere ao uso 

dos veículos, quanto à logística urbana. 

 

O país teve o seu processo de industrialização ocorrendo de forma tardia e muito rapidamente, 

especialmente a partir da década de 1930. Isso motivou o rápido e descontrolado crescimento 

das cidades mediante a expansão do êxodo rural, oriundo da mecanização e concentração de 

terras no meio agrário, além do aumento de oportunidade de trabalho nas zonas urbanas 

(Ferreira & Bassi, 2011). 
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Segundo as autoras, a população que migrou encontrou nas grandes cidades dificuldades para 

a sua permanência. Com o valor dos terrenos e imóveis aumentando consideravelmente, as 

populações menos abastadas tiveram de buscar moradia em zonas mais afastadas dos grandes 

centros, gerando o crescimento das favelas, invasões e ocupações irregulares, expansão sem 

planejamento. 

 

A falta de uma efetiva política habitacional teve como resultado a apropriação das regiões 

com melhor infraestrutura pelos mais providos de recursos econômicos, sociais e culturais, 

restando aos mais pobres as áreas distantes e insalubres. Além disso, a partir da década de 

1960, o país optou por um modelo de mobilidade centrado no uso do automóvel, iniciando um 

processo de sucateamento e posterior destruição dos bondes, tornando a via pública quase 

toda tomada pelos automóveis (Ferreira & Bassi, 2011). 

 

Com esse modelo, o transporte público foi entregue às regras de mercado, financiado 

basicamente pelos usuários. Esta política aliada ao incentivo do uso do transporte individual 

para classe média e a proliferação dos transportes alternativos e/ou clandestinos, gerou ao 

longo do tempo uma diminuição progressiva do número de usuários de transporte coletivo   

(Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/11/09/interna_gerais,468883/ 

evolucao-do-transporte-coletivo-em-bh-mostra-uma-sucessao-de-gargalos.shtml.Acesso em: 

26 out. 2015). 

 

Como dito, grande parte dos habitantes passou a residir em zonas periféricas e afastadas. No 

entanto as ofertas de emprego se concentravam nas zonas nobres e centrais, regiões, que 

geralmente recebiam os investimentos públicos e privados em infraestrutura e serviços. 

 

Os trabalhadores, portanto, passavam a ter que se deslocar de suas moradias até os seus locais 

de trabalho ou para ter acesso a determinados tipos de serviços, como hospitais, escolas, entre 

outros, normalmente grandes distâncias. E, para isso, precisavam de transporte. Porém, não se 

viu grande preocupação das administrações públicas em empreender uma política de 

massificação e melhoria dos transportes coletivos urbanos. O que se viu foi uma política de 

municipalização – oficializada na Constituição de 1988 – que descentralizou as ações e 

deixou a qualidade dos serviços nas mãos das prefeituras das cidades. Além disso, 

praticamente todos os municípios terceirizavam o serviço para empresas privadas, o que 

ocorre até hoje. 
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Nos últimos anos, ao passo da ineficiência do sistema público de transporte, houve incentivos 

do governo federal em aumentar o consumo de carros populares, o que não foi acompanhado 

por uma política de mobilidade urbana. Com isso, além de ônibus lotados, assistiu-se também 

a trânsitos congestionados mesmo em cidades com número de habitantes relativamente baixo 

(Ferreira & Bassi, 2011). 

 

Contrariando a realidade instaurada, Siqueira (2013) defende que o transporte deveria ser 

organizado e prestado pelo poder público de forma assegurada e que satisfaça aos usuários do 

transporte público. Como se sabe, ele reforça que em quase todas as cidades brasileiras esses 

serviços são prestados por entidades que são convocadas parar atuar em nome do Estado em 

regime de concessão. Para ele, o município e ou o estado delegam seu dever constitucional as 

entidades que estão envolvidas e que também atuam diretamente com a população. 

 

Bittencourt (2005) afirma que o transporte público e a mobilidade urbana são fatores 

principais no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, pois estes itens assumem um 

papel de destaque na atração de investimentos e no crescimento econômico, além de ter um 

grande impacto nos grandes centros. Nesse ponto, cabe citar que o objetivo dos entes públicos 

é atender às demandas e necessidades de toda a sociedade. O termo gestão pública está ligado 

a administração, a ideia de planejamento, direção e organização das entidades públicas. 

(Bulgarim et al., 2011). 

 

Na visão de Lima (2006), a proposta de uma gestão pública se baseia na excelência de valores 

e de resultados. O ganho social é de extrema importância e alcança o topo em uma pirâmide 

de prioridade, pois “cria valor público para o cidadão” (Lima, 2006, p. 8). Para o autor, a 

gestão pública deve ser focada em resultados e orientada para o cidadão. A melhoria da 

qualidade ofertada pelos serviços públicos também é de responsabilidade da gestão pública, 

que deve sempre estar elencada para uma “devida contribuição à competitividade do país”. 

(Lima, 2006, p. 8). Para o autor, uma excelente gestão pública deve estar fundamentada na 

publicidade dos recursos aplicados, na moralidade e legalidade, na transparência e na 

excelência das ações voltadas a população. 

 

O presente estudo foi realizado na cidade de Belo Horizonte, cujo transporte e trânsito é 

gerido pela Empresa de transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS), alvo da 

análise desta pesquisa. 
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Embora a BHTRANS apresente em seu site uma estrutura aparentemente adequada para 

atender seus diversos públicos e prestar serviços dos mais variados tipos à população Belo 

Horizonte, parece ser uma das capitais onde o transporte público mais perdeu espaço nesta 

década. O número de carros, motos, ônibus e caminhões nas ruas da capital mineira cresceram 

84% em nove anos. O salto foi de 706 mil veículos em 2001 para 1,3 milhão em 2010. Dados 

fornecidos pelo próprio órgão público mostram que entre todas as categorias, o maior 

crescimento foi visto na frota de transportes individuais: motos (114%) e carros (38,8%); 

ônibus aparecem em terceiro lugar (24%). O fenômeno foi avaliado por analistas de trânsito 

como o resultado de políticas públicas que privilegiaram, ao longo dos anos, o transporte 

individual em vez do coletivo. Aumentaram drasticamente os congestionamentos nas ruas, o 

que configurou um “atentado à mobilidade urbana”. “Com esse crescimento da frota, não há 

investimento público em túneis e viadutos que suporte a demanda", afirma Ramon Victor 

Cesar, presidente da BHTRANS (Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/ 182 

680/mobilidade-urbana-desafia-grandes-cidades-brasileiras>. Acesso em: 27 out. 2015). 

 

Ele explica que ao mesmo tempo em que a cidade viu expandir sua frota nas últimas duas 

décadas, o transporte coletivo perdeu muita qualidade, o que acelerou a migração para o 

transporte individual. "O transporte coletivo ficou insustentável”, afirma o presidente da 

BHTRANS. 

 

Tais informações dão um panorama do atual cenário da gestão do transporte e trânsito não só 

nas grandes cidades, mas principalmente em Belo Horizonte. Uma realidade que reforça e 

justifica a escolha do tema de pesquisa. 

 

A BHTRANS é uma sociedade de economia mista municipal dependente e de capital fechado, 

composta pelo Município de Belo Horizonte, que detém 98% (noventa e oito por cento) do 

capital. Tem ainda como acionistas, com 1% (um por cento) do capital cada, a Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), autarquia municipal e a Empresa de Informática e 

Informação do Município de Belo Horizonte S/A (PRODABEL)  

(Disponível em: <http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/ page/portal/porta 

publico/Temas/BHTRANS/BHTRANS-2013>. Acesso em: 15 out. 2015). 
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A empresa foi criada em 1991, pela Lei Municipal nº 5.953 e é subsidiada pelo Fundo de 

Transportes Urbanos (FTU), instituído por lei e gerido pela Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos. Possui em seu histórico repetidos prêmios da Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) como melhor gerenciadora pública de transportes e trânsito no país 

(Disponível em: <http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/BHT 

RANS/BHTRANS-2013>. Acesso em: 15 out. 2015) 

 

Como missão a BHTRANS visa assegurar a mobilidade urbana, com forte orientação para 

qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento sustentável da cidade. Sua visão de futuro 

vai até 2020 e declara que a empresa deve ser ágil, inovadora, ter bons resultados e ser 

reconhecida pela sociedade em soluções para a mobilidade urbana. Em termos de propostas 

de valor, a instituição pretende atender a população, ampliando as oportunidades de trabalho e 

lazer, reduzindo custos e tempos das viagens, garantindo segurança e qualidade no transporte 

e trânsito qualidade do meio ambiente, dentre outras questões relativas aos empreendimentos 

e investimentos no tráfego (Disponível em: 

<http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/ portal publico/Temas/ 

BHTRANS/BHTRANS-2013>. Acesso em: 15 out. 2015). 

 

Como objetivos, a BHTRANS listou em seu site vários, destacando-se: tornar o transporte 

coletivo mais atrativo em relação ao individual, promover um ganho na qualidade dos 

serviços relacionados à mobilidade urbana, adotar padrões de excelência na gestão da 

empresa, construir uma imagem positiva perante a sociedade, dentre outros. 

 

Interessante salientar que a grande maioria dos valores e objetivos descritos pela instituição 

coincide com os critérios pesquisados na elaboração do instrumento de pesquisa (o 

questionário). Ou seja, eles estão presentes nas perguntas do questionário elaborado, pois 

também fazem parte das dimensões que compõem o conceito de reputação. 

 

Observa-se, ainda, que a BHTRANS trabalha com planejamento estratégico e dentro da 

premissa básica da educação para a melhoria do trânsito. De acordo com o site, a Prefeitura de 

Belo Horizonte e a BHTRANS acreditam que educar para o trânsito é a chave para melhorar a 

qualidade de vida na cidade. Pensando nisso, a empresa mantém um programa permanente de 

Educação para o Trânsito, o BHTRANS Educa, que desenvolve ações com diversos públicos, 

desde crianças até a terceira idade, com o objetivo de transformar comportamentos, criar novos 
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conceitos em relação à mobilidade, permitindo que os cidadãos se movimentem com segurança 

e preservando o meio ambiente (Disponível em: <http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/ 

page/portal/portalpublico/Temas/BHTRANS/BHTRANS-2013>. Acesso em: 15 out. 2015). 

Outros programas e projetos também se destacam como palestras educativas, programa de 

participação popular, comissões democráticas de transporte e trânsito, consultas públicas à 

população, além de uma série de serviços prestados pelo próprio site. 

 

Finalmente, cabe destaque o BHTRANS 2020, um documento disponível no site da empresa 

que demonstra seu plano estratégico para os próximos anos, abordando projetos de atuação e 

metas compatíveis com a missão e os objetivos da organização (Disponível em: 

<http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/Temas/BHTRANS/planeja

mento-estrategico-2013/Cartilha-PlanejamentoEstrat%C3%A9gico2013.pdf>. Acesso em: 15 

out. 2015). Trata-se de um planejamento estratégico que visa à construção de uma cidade com 

melhores condições de circulação, serviços de transporte público de qualidade e qualidade 

ambiental. 

 

1.2 O problema estudado 

 

De acordo com Berens e Van Riel (2004), o conceito de reputação tem sido tratado com 

interesse pela literatura acadêmica desde a década de 1950. Segundo os autores, existe um 

consenso em termos teóricos e em termos práticos sobre a importância da percepção do 

público na determinação do sucesso de uma empresa. 

 

Trata-se, no entanto, de uma área de estudos recentes, para a qual não há ainda uma definição 

consensual de um único conceito de reputação. Wartick (2002) expõe sua preocupação com a 

ausência de um conceito elaborado e de um corpo teórico solidamente desenvolvido. Segundo 

ele, o termo reputação aparece em textos acadêmicos há algumas décadas, mas somente a 

partir da década de 90 intensificou-se o interesse em seu estudo. 

 

Autores com formações diversas como comunicação, marketing, economia, estratégia, 

recursos humanos e sociologia publicaram artigos sobre o tema, tornando ainda mais 

complexo um consenso (Wartick, 2002). 
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Hall (1993) afirma que existem recursos intangíveis que podem fazer a diferença na estratégia 

de uma organização. Esses recursos, segundo o autor, podem ser: a propriedade intelectual e 

as patentes, os segredos comerciais, os contratos e as licenças, as bases de dados, as redes de 

contato pessoais e organizacionais, o conhecimento dos empregados, a rede de fornecedores e 

a de distribuidores, a cultura e, por fim, a reputação da organização. 

 

Acredita-se, então, que estudos de reputação no setor serviço são particularmente relevantes, 

pois, como afirma Fombrun (1996), quanto maior o grau de intangibilidade de um bem, maior 

deve ser a preocupação sobre a reputação. Por isso, segundo o autor, nos últimos anos, 

empresas de serviços têm explorado e sustentado a reputação como a mais vital das 

estratégias. A boa reputação adiciona valor aos produtos e serviços, diminui os riscos 

avaliados pelo cliente em seu processo de compra, e ainda tende a aumentar a satisfação dos 

empregados com seu trabalho, proporcionando acesso à mão-de-obra mais qualificada 

(Dowling, 2001). 

 

Diante do exposto, a presente pesquisa objetivou identificar e analisar o nível da reputação de 

uma organização do setor público de gestão de transportes e trânsito de Belo Horizonte, a 

BHTRANS. O estudo foi conduzido mediante um estudo de caso norteado pela seguinte 

pergunta de pesquisa: Como é percebida a reputação da BHTRANS na perspectiva dos 

motoristas de veículos particulares e dos taxistas que circulam na região centro-sul de 

Belo Horizonte? 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Identificar e analisar a reputação da BHTRANS de acordo com a percepção de dois dos seus 

públicos-alvo: os motoristas de veículos particulares e os taxistas de Belo Horizonte. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

a) Validar o questionário utilizado pelo modelo adotado nesta dissertação para captar 

reputação;  

b) Identificar quais são os atributos de reputação mais importantes na percepção dos 

públicos pesquisados; 
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c) Comparar os resultados encontrados entre os dois públicos pesquisados, os 

motoristas de veículos particulares e os taxistas. 

 

1.4 Relevância e justificativas 

 

De acordo com Almeida e Muniz (2005), a reputação tem sido considerada um diferencial 

competitivo de grande importância para as organizações, especialmente em função do atual 

cenário: concorrência acirrada, globalização, aumento da oferta de produtos e serviços, novas 

legislações e regras comerciais, dentre outros aspectos. Segundo os autores, a reputação 

favorável atrai investidores e novos clientes, além de fidelizar os já existentes. (Fombrun & 

Van Riel, 2004). Brito et al. (2005) compartilham da visão de que a reputação pode ser um 

valioso recurso estratégico. Tal postura é também adotada por Fombrun e Van Riel (2004) 

que destacam ser uma reputação positiva um aspecto capaz de atrair e motivar os públicos de 

uma organização. 

 

Assim, o reconhecimento de que a reputação pode afetar significativamente o desempenho 

das organizações implica o reconhecimento da importância de se pesquisar a percepção dos 

clientes da BHTRANS em relação à sua reputação. Trata-se, portanto, de um estudo relevante 

por considerar um aspecto com grande probabilidade de impactar a captação e fidelização do 

público alvo e, consequentemente, influir na montagem de uma estratégia de diferenciação em 

sua prestação de serviço. Por outro lado, desenvolver e validar um instrumento de análise 

desse conceito de modo sistematizado é, evidentemente, de interesse acadêmico que prima 

por regramento metodológico. 

 

O comportamento das instituições públicas brasileiras mostra uma preocupação crescente com 

a busca da excelência e qualidade na prestação de seus serviços. Tal comportamento vem 

sendo moldado por uma demanda social por transparência, melhor atendimento ao cidadão e 

ambiente, cada vez mais, competitivo. O próprio cliente, no caso a sociedade, tem se tornado 

mais exigente em relação à qualidade dos produtos e serviços ofertados pelas organizações 

públicas. Com base nesta exigência, o Estado passou a buscar a transformação da 

administração pública, com início na década de 1990 e ao longo destes anos, por meio de 

vários programas e prêmios que buscam a eficiência e efetividade nas ações da gestão pública. 
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Um exemplo destes foi a adaptação do prêmio americano Malcom Baldridge2 com o objetivo 

de promover as melhores práticas pelas organizações. Este prêmio teve início em 1987, nos 

Estados Unidos, e foi adaptado no Brasil com o nome de GESPÚBLICA3.  

 

Há evidências de gargalos existentes no setor de infraestrutura e de transportes que 

comprometem a mobilidade urbana, a qualidade de vida e consequentemente a reputação das 

empresas envolvidas nesse processo. De acordo com o Banco Mundial, mais de 80% da 

população brasileira vive atualmente em aglomerados urbanos, em especial na região Sudeste, 

cuja taxa de urbanização, calculada em mais de 90%, representa aproximadamente 70 milhões 

de pessoas. Apesar dessa alta concentração demográfica, esses grandes centros carecem de 

um sistema de transporte público eficiente. Esse fator, somado ao aumento da taxa de 

motorização, resulta em sérios prejuízos econômicos, sociais e ambientais, como 

congestionamento, poluição do ar e sonora, acidentes e perda de qualidade de vida 

(Disponível em: <http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-

brasileira.html>. Acesso em: 16. out. 2015). 

 

Broon e Wiig (2003) defendem que é preciso haver uma comunicação de marketing integrada 

com todos os stakeholders, principalmente com os consumidores, que constituem o grupo 

mais importante, seguidos pelos funcionários, que compreendem o segundo grupo mais 

importante para uma companhia. De acordo com a perspectiva desses autores, pode-se 

considerar, por analogia, que o público pesquisado é de suma importância para a instituição, 

logo, um dos motivos pelos quais estes foram escolhidos. Aspecto este que justifica a 

importância social da pesquisa para todos os públicos envolvidos. 

 

Certamente, não se pode ignorar a importância de outros públicos bem próximos à 

BHTRANS como os fornecedores, parceiros e outros. No entanto, optou-se pelos clientes em 

função da atual “comoditização”4 dos produtos e serviços oferecidos, além do provável 

                                                 
2 O Malcolm Baldrige National Quality Award (Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige) foi criado nos 

Estados Unidos em agosto de 1987 pelo presidente Ronald Reagan. Sua finalidade foi estimular a qualidade 
dos produtos fabricados pelas empresas norte-americanas (Disponível 
em:<http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/pasta.2010-04-26.0391802564>. Acesso em: 01 nov. 2015). 

 
3 Disponível em:<http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/pasta.2010-04-26.0391802564>. Acesso em: 01 

nov. 2015. 
4 Termo originado da palavra commodity, que em inglês significa produto primário, com grande participação no 

comércio internacional, como café, soja, minérios. O termo é utilizado para referir-se à dificuldade de um 
produto ou serviço diferenciar-se de outros (Ferreira, 2000). 
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elevado nível de expectativa dos mesmos. Tudo isso leva-nos a crer que a saída estratégica 

reside na reputação positiva ou favorável das organizações. (Chajet, 1997). Pode-se inferir 

que esta é uma ferramenta pela qual as empresas podem conseguir estabelecer relações sólidas 

e duradouras com os seus públicos.  

 

Além disso, observa-se certa carência de estudos sobre o tema no Brasil, especialmente no 

setor de serviços públicos. Isso reafirmou a escolha da pesquisa e sua relevância para o 

crescimento acadêmico e profissional da autora. Como contribuição prática, a pesquisa 

também pode oferecer subsídios para avaliar o nível de reputação da instituição na visão de 

seus públicos. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro é constituído pela introdução, 

que apresenta o tema do estudo que ser revela na contextualização, onde o problema de 

pesquisa a ser respondido aparece e ganha importância. Em seguida foram estabelecidos o 

objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho, passos que permitem responder à 

questão central. Procede-se, então a justificativa do trabalho, onde se aborda sua importância 

e relevância sob aspectos acadêmicos e profissionais.  

 

O segundo capítulo revela o referencial teórico, expondo os principais conceitos e abordagens 

acadêmicas necessárias para conduzir o estudo sobre a reputação de uma instituição pública 

de transporte e trânsito de Belo Horizonte. Tal capítulo foi dividido em seções que apresentam 

a incursão nos temas: conceito de identidade, conceito de imagem, conceito de reputação, a 

relação entre estes três, a reputação como um recurso estratégico e a avaliação da reputação. 

 

O terceiro capítulo explicita a metodologia adotada, caracterizando a pesquisa, a população e 

amostra adotados, coleta e análise dos dados. 

 

O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados encontrados. 

 

O quinto e último capítulo é reservado às conclusões obtidas através da análise de resultados, 

bem como suas limitações e sugestões para futuros estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

Embora venham sendo estudados há algumas décadas, o interesse pela reputação organizacional é 

ainda relativamente recente na literatura o que explica, em parte, o fato de não se encontrar ainda 

uma estrutura teórica consolidada para análise do conceito. Há, entretanto, algum consenso entre 

os autores relevantes na área em torno do conceito como significando identidade ou imagem da 

empresa (Wartick, 2002; Berens & Van Reil, 2004). 

 

Faz-se necessário, então, percorrer as principais correntes conceituais publicadas sobre 

reputação, estabelecendo sua definição a partir de identidade e imagem, bem como a 

correlação que existe entre os termos. 

 

2.1 O conceito de identidade 

 

De acordo com Hatch e Schultz (2000), estudos sobre identidade têm diferentes abordagens 

nos campos do marketing, estudos organizacionais, comunicação organizacional e estratégia. 

As autoras fazem alusão ao conhecido termo “Torre de Babel” em função desta 

multidisciplinaridade de abordagens, diferenciando identidade corporativa de identidade 

organizacional.  

 

Para as autoras, a identidade corporativa relaciona-se com a distintividade da organização e 

como ela é representada e comunicada aos vários públicos. Estudos econômicos reconhecem 

que a identidade corporativa agrega valor e ajuda a assegurar margens sustentáveis para a 

organização. Uma vez que produtos e serviços estão cada vez mais “comoditizados” 

(homogêneos), as empresas precisam de distintividade para se destacar em ambientes 

altamente competitivos (Chajet, 1997). 

 

Hatch e Schultz (2000) explicam que a identidade corporativa é trabalhada em duas 

perspectivas: a da Escola Visual e a da Escola Estratégica. A primeira Escola (Visual) foca 

nas manifestações tangíveis e visíveis da organização e na influência destas no 

comportamento dos líderes e na estrutura das empresas: nome, logomarca, cores, estilo, 

design de produtos, ambiente físico interno e propaganda.  
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A segunda Escola (Estratégica) defende a ideia central da organização, incluindo visão, 

missão e filosofia, como construtoras da identidade. Dessa forma, identidade corporativa faz 

parte do processo estratégico das organizações, ligando-o à imagem e à reputação (Hatch & 

Schultz, 2000). 

 

Quanto à identidade organizacional, Hatch e Schultz (2000) afirmam que esta fornece uma 

base cognitiva e emocional sobre a qual os empregados estabelecem ligações, definindo como 

eles se veem enquanto organização. No entanto, as autoras dizem que, embora representem 

perspectivas diferentes, sejam direcionadas a públicos diferentes e façam uso de distintos 

canais de comunicação, identidades corporativa e organizacional não constituem fenômenos 

isolados.  

 

Gray e Balmer (1998) não distinguem identidade corporativa e organizacional. Eles apenas 

utilizam o termo identidade corporativa e afirmam que ela corresponde à realidade e à 

singularidade da empresa. Para os autores, seus principais componentes são: estratégia, 

filosofia, cultura e design da empresa. Segundo Gray e Balmer (1998), a estratégia é o plano 

principal que circunscreve o escopo de mercados e produtos da empresa, seus objetivos gerais 

e as políticas e programas por meio dos quais ela compete nos mercados eleitos. Ou seja, ela 

resulta num sistema de atividades por meio do qual a empresa oferece valores aos seus 

consumidores.  

 

A filosofia corporativa refere-se aos valores e crenças expostos pelos principais executivos da 

empresa. Frequentemente, sua filosofia se articula com a missão da empresa. A cultura 

corporativa, por outro lado, corresponde aos valores, crenças e acordos compartilhados, no 

que se refere às relações dos membros da empresa entre si, com a empresa e com suas 

funções. Ela define quais atitudes são importantes ou não, e explica o comportamento da 

empresa. Idealmente, a cultura corporativa deveria refletir a filosofia dos seus líderes e 

freqüentemente o faz, principalmente quando a empresa tem ou teve um forte Chief Executive 

Officer (CEO) (Gray & Balmer, 1998). 

 

Por fim, o design organizacional, refere-se às escolhas fundamentais feitas pelos altos 

executivos sobre os padrões de relacionamento organizacional, incluindo método de divisão 

de departamentos, quantidade de níveis hierárquicos, grau de centralização, tamanho da 

equipe, design das funções e sistemas e procedimentos internos. 
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Os autores ainda explicam que, embora todos esses fatores formem a identidade da empresa 

sob uma perspectiva externa, o elemento mais importante é o relacionamento entre produto e 

empresa. Eles se referem à posição adotada pelas empresas em relação à associação entre seus 

produtos e a própria organização. (Gray & Balmer, 1998). 

 

Para explicar esta perspectiva, recorre-se a Olins (1989). Ele apresenta três identidades 

genéricas adotadas pelas empresas: (i) identidade monolítica; (ii) identidade de apoio e (iii) 

identidade de marca.  

 

Uma identidade monolítica é projetada quando o nome da empresa é usado em toda a 

comunicação externa. A maioria das pequenas empresas adota esse tipo de identidade. Mas 

algumas empresas maiores também a apresentam, como é o caso da Natura e do Bradesco. 

 

A identidade de apoio ocorre quando uma empresa tem um número de produtos ou negócios 

que têm identidades semi-independentes, mas que ainda são explicitamente apoiados pela 

empresa. A Fiat é o exemplo clássico dessa abordagem. Suas divisões automotivas – Uno, 

Palio, Idea, dentre outros - apresentam–se associadas à imagem da montadora. 

 

A identidade de marca aparece quando a empresa promove uma série de marcas que, 

intencionalmente, não são publicamente relacionadas à empresa ou mesmo entre si. Por 

exemplo, a Ambev comercializa produtos concorrentes entre si como as cervejas Antarctica, 

Brahma e Skol e não necessariamente associados à primeira (Olins, 1989).  

 

Tavares (1998) também diferencia vários tipos de identidade: corporativa, de marca, de 

marketing, de classe de produtos e do setor. Para ele, a noção de identidade se distancia da 

ideia de imagem na medida em que a imagem é a forma como a marca ou a empresa é 

percebida, e a identidade é como ela gostaria que fosse percebida. Para o autor, imagem se 

constrói a partir de uma perspectiva passada e presente, enquanto a identidade se volta para o 

futuro e indica direção, propósito e significado, ligando-se a questões como missão e valores 

da empresa.  

 

Wood e Caldas (1997) lembram que a palavra identidade vem de vocábulos latinos que 

significam o mesmo e entidade, podendo também se associar a outro termo latino que quer 

dizer repetidamente, de onde se poderia supor que identidade refere-se a um conteúdo de 



 29 

propriedade. Para os autores o uso popular dessa palavra tem origens no pensamento clássico, 

com a lógica (que a utiliza como uma propriedade) e a filosofia (que a associa à ideia de 

permanência, singularidade e unicidade daquilo que constitui a realidade das coisas).  

 

Este trabalho assume a posição de Whetten e Mackey (2000), que veem identidade como 

intraempresa, referente à compreensão compartilhada pelos stakeholders internos sobre a 

empresa. Assim, pode-se dizer que identidade organizacional resume-se na percepção dos 

empregados em relação à essência da organização, o que a torna diferente das outras; é a força 

que ela exerce sobre a identificação que os empregados têm com a empresa (Albert & 

Whetten, 1985). 

 

A posição de Tavares (1998) esclarece o assunto. Ele afirma que administrar a identidade vem 

antes de fazê-lo com a imagem, uma vez a última deve refletir a primeira, o que nem sempre 

acontece devido a vários fatores, como uma estratégia de comunicação inadequada, por 

exemplo. Machado (2001) corrobora essa ideia lembrando que identidade é um elemento 

fundamental para a formação de uma imagem positiva.  

 
De acordo com Argenti (2006), a identidade é a manifestação visual da realidade de uma 

empresa, transmitida por meio do nome, logomarca, slogan, produtos e serviços, ambiente 

físico, peças publicitárias produzidas, uniforme dos empregados, enfim, todos os símbolos 

que “tangibilizam” o que a organização é para seus diversos públicos. Em conformidade com 

esses atributos a identidade seria o que a organização realmente “é”, traduzida para seus 

stakeholders a partir de uma série de símbolos e ações da empresa. De acordo com a Teoria 

da Identidade Social, a identidade passa pela questão da autorreflexão, definida pela pergunta 

“o que somos como uma organização?” (Albert & Whetten, 1985). 

 

Uma vez apresentado o conceito de identidade, faz-se necessário relacioná-lo com imagem e 

também defini-la, buscando checar a definição de reputação objetivando obter uma 

aproximação para o conceito de reputação. 

 

2.2 O conceito de imagem 

 

O conceito de imagem vem sendo explorado desde a antiguidade, por Platão (1996), até os 

dias de hoje, e ainda assim suscita o interesse de vários pesquisadores. Isto se deve, 
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provavelmente, a sua natureza subjetiva, o que torna o tema complexo e ao mesmo tempo 

intrigante. Assim, a imagem tem sido estudada sob diversas perspectivas dentre elas a 

matemática, a ciência da computação, a linguística, a filosofia e o marketing (Platão, 1996).  

 

A matemática, por exemplo, utiliza “imagens” nos gráficos e nas figuras, principalmente para 

representar visualmente uma equação. Além disso, para a matemática, imagem é um conceito 

relacionado à noção de conjunto. Para a ciência da computação, imagem significa a cópia 

exata de um arquivo. Na física, imagem é definida como sendo uma duplicata, uma 

reprodução óptica de um objeto formado por lente ou espelho. A linguística é outro campo 

onde o uso do termo imagem é frequente, sendo utilizado como sinônimo de metáfora: figura 

do discurso que emprega uma palavra por outra, em virtude de sua relação analógica ou de 

comparação (Joly, 2003).  

 

Joly (2003) acrescenta que a imagem sugere algo que, embora nem sempre remeta ao visível, 

toma alguns traços emprestados do visual e depende da produção de um sujeito. Imaginária ou 

concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou a reconhece.  

 

Platão (1996) é quem inicia o pensamento que diferencia o mundo real de sua aparência e o 

compreende como semelhança. De modo geral, ele compreendia a imagem como uma 

representação, ou seja, cópia ou semelhança. A alegoria da caverna, de Sócrates, narrada por 

Platão (1996) em A República, tem importante contribuição para o estudo do conceito de 

imagem.  

 

A alegoria descreve a existência de uma caverna subterrânea e profunda onde estão homens 

aprisionados desde sua infância. Esses homens que ali vivem estão com pernas algemadas e 

grilhões no pescoço impedindo o movimento. A única possibilidade deles é olhar para frente, 

para a parede da caverna. Do lado de fora desta caverna há uma fogueira e um caminho por 

onde passam pessoas falando e transportando todo o tipo de coisas. Não há nada mais que 

estes homens aprisionados possam ver e ouvir além das sombras projetadas na parede da 

caverna e dos ruídos vindos de fora. Vivem em um mundo onde entendem por realidade as 

sombras, que para estes homens significam a verdade. 

 

Observam-se por meio desta alegoria alguns aspectos da imagem. O mais importante deles é o 

fato de ser tomada como realidade. Platão (1996) considera os conceitos de imagem e 
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realidade divergentes, pois, para ele, a verdade não é acessível ao olhar humano e se 

encontraria no que ele chama de mundo das ideias. Para os homens só seria possível lidar com 

o mundo sensível, com imagens. Assim, uma imagem pode ser formada a partir de uma 

premissa falsa; mesmo que não corresponda à verdade, pode ser tomada como tal. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, o conceito de imagem recebeu importante contribuição de 

Bouding (1956) em seu livro The Image. O autor relata que o comportamento humano não é 

direcionado simplesmente por conhecimento e informação, mas por um produto de imagens 

que o homem percebe. Para ele, o homem não reage somente em resposta ao que é verdade, 

mas ao que ele acredita ser verdadeiro. (Bouding, 1956).  

 

Outra característica da imagem também retratada na alegoria de Platão (1996) é a 

subjetividade. Ele narra que, se um dos homens aprisionados fosse levado para fora da 

caverna onde visse de onde vêm as sombras, ele teria outra visão da realidade, percebendo 

logo seu equívoco. Ao retornar, seria ridicularizado ao tentar explicar para os outros a sua 

experiência. Observa-se que, como a imagem também é formada por referências pessoais, e 

essas são diferentes de indivíduo para indivíduo. Uma pessoa que tenha tido uma experiência 

ou recebido determinadas informações sobre um assunto pode ter uma imagem formada sobre 

este assunto diferente de outra pessoa, que tenha tido outro tipo de experiência e acesso a 

outras informações (Ituassu, 2004).  

 

Outra característica relevante para a compreensão da imagem é a sua dinâmica, ou seja, sua 

capacidade de modificação. Assim, um sujeito, ao receber novas referências (externas ou 

internas), pode ter a imagem de determinado objeto alterada. Na alegoria já citada, a visão do 

que existe fora da caverna é uma referência externa, enquanto que, por exemplo, a busca por 

conhecimento é uma referência interna (Ituassu, 2004). Essa dinâmica é confirmada por 

Machado (2001) que afirma que uma nova informação pode impactar uma imagem já 

construída e reformulá-la. Ou seja, a imagem, sob esse ponto de vista, seria um processo 

inacabado, passível de modificações.  

 

Reis (1991) acrescenta que, em oposição ao dinamismo da imagem, está presente também a 

questão da inércia, isto é, a sua resistência à mudança. Tanto tal autora, quanto Machado 

(2001), argumentam que novas informações podem ser propositalmente ignoradas por não 

estarem em sintonia com a imagem já instituída.  
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Sob a ótica do marketing, as pesquisas sobre imagem têm sido em relação a produtos, a 

marcas, a organizações e ao seu impacto sobre as atitudes e o comportamento do consumidor, 

seja ele de produtos ou de serviços. (May, 1974; Lindquist, 1975; Dichter, 1985; Dobni & 

Zinkhan, 1990; Machado, 2001; Ituassu, 2004). 

 

Barich e Kotler (1991) afirmam que à medida que os mercados tornam-se mais competitivos, 

as empresas precisam sofisticar seu conhecimento sobre as necessidades, atitudes e 

comportamentos do seu público alvo, planejando sua imagem. Segundo eles, muitas empresas 

se surpreendem com avaliações de suas imagens perante seus públicos. Por isso, os autores 

defendem o desenvolvimento de um sistema de avaliação e gerenciamento de imagem, cujas 

vantagens são: detectar precocemente alterações de imagem e reagir antes que elas 

prejudiquem a empresa; identificar áreas-chave em que a performance está aquém da 

concorrência e trabalhar para fortalecer essas áreas; identificar as áreas em que a empresa se 

sai melhor do que a concorrência e gerar capital a partir dessas forças e, por fim, aprender se 

suas ações corretivas beneficiaram a imagem. (Thomaz & Brito, 2010). 

 

Segundo Barich e Kotler (1991), a imagem corporativa descreve a maneira como as pessoas 

enxergam a benevolência da empresa em relação à sociedade, empregados, consumidores e 

demais stakeholders. No entanto, os autores adicionam um novo conceito, que complementa o 

primeiro - a imagem de marketing. A imagem de marketing consiste na maneira como os 

consumidores e outros públicos avaliam o “valor de troca” das ofertas de uma empresa em 

comparação com seus competidores. Uma empresa tem uma forte imagem de marketing se os 

consumidores acreditam adquirir altos valores ao comprar dessa empresa.  

 

Em suma, tanto a imagem de marketing quanto a imagem corporativa têm o objetivo de 

influenciar o comportamento dos diversos públicos. O gerenciamento da imagem de 

marketing procura encorajar os consumidores a comprar produtos e serviços da empresa e a 

recomendá-los para outras pessoas. O gerenciamento da imagem corporativa, por outro lado, 

procura inspirar melhores atitudes dos stakeholders, incluindo o desejo de se integrarem e se 

dedicarem à empresa. (Barich & Kotler, 1991). 

 

Após ampla pesquisa na literatura do marketing, Reynolds e Gutman (1984) identificaram 

cinco definições de imagem:  
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a) um conjunto de características gerais, sentimentos ou impressões sobre um objeto, 

sendo que este agrega tanto aspectos físicos quanto emocionais; 

b) a percepção de um objeto, sendo esta percepção, na verdade, a imagem do próprio 

objeto; 

c) um conjunto de crenças e atitudes; 

d) personalidade da marca, ou seja, um conjunto de características que descrevem 

uma pessoa, neste caso, utilizados para descrever uma marca, sugerindo uma 

ligação pessoal de grande significado além das crenças nos atributos do objeto; 

e) ligação entre características, sentimentos, emoções e percepções do objeto, assim, 

quando um indivíduo pensa em um serviço ou produto algumas características vêm 

a sua mente. Estas características remetem a outras e assim sucessivamente. Ao 

final constrói-se uma associação de elementos na memória. 

 

Outra pesquisa relevante para a Teoria da Imagem foi conduzida por Parameswaran e 

Pisharodi (1994) que contribuíram com as seguintes conclusões: 

a) a imagem desempenha papel relevante na influência em como o público responde 

a serviços, produtos, marcas, lojas e organizações;  

b) a importância da imagem está baseada na Teoria da Imagem que sustenta que o 

comportamento humano é direcionado pelas imagens individuais do ambiente; 

c) um produto não possui apenas natureza física, mas também uma natureza social e 

psicológica e, consequentemente, o conjunto de sentimentos, ideias e atitudes que 

o consumidor possui em relação a serviços e produtos (suas imagens) são cruciais 

para a decisão no processo de compra; 

d) imagem é um conceito vital para a gestão de marketing; 

e) a eficácia das variáveis da imagem depende de precisão na definição e 

delineamento de seus vários componentes e da adequação e acurácia com que 

estas variáveis são mensuradas; 

f) e, mais importante, devido às várias definições e técnicas de mensuração, muitos 

progressos necessitam ser feitos antes que a Teoria da Imagem se efetive.  

 

Pode-se inferir então, que o conceito de imagem está associado à percepção ou à interpretação 

do indivíduo sobre uma determinada informação, que pode ser uma pessoa, um objeto, um 

produto ou uma empresa.  
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Dobni e Zinkhan (1990) realizaram estudo onde identificaram que, desde os anos 1950, 

quando o conceito de imagem foi apresentado como relevante no estudo do comportamento 

do consumidor, sua definição não se manteve a mesma. A pesquisa desenvolvida por tais 

autores apresentou uma seleção de conceitos de imagem citados por diversos autores que 

foram organizados segundo o que consideraram as dimensões essenciais da imagem. 

 

May (1974) considera que a abordagem da imagem, por ser constituída por diversas 

dimensões, expande ainda mais o seu conceito. Tais dimensões podem ser tangíveis ou 

intangíveis, algumas mensuráveis, outras não, algumas significantes, outras insignificantes, 

algumas mutáveis, outras imutáveis. 

 

Neste contexto, a imagem combina fatores tangíveis e intangíveis que são percebidos pelos 

stakeholders quando avaliam a imagem de um serviço ou produto. Os fatores tangíveis são 

caracterizados pelas qualidades físicas e mensuráveis do serviço ou produto em oposição às 

características subjetivas e de difícil mensuração que determinam os fatores intangíveis. 

(Lindquist, 1975; Reynolds & Gutman, 1984; May, 1974)  

 

De Toni, Milan e Schuler (2004; 2005), em estudos recentes sobre imagem, identificaram na 

pesquisa de Dobni e Zinkhan (1990), quatro dimensões que consideraram relevantes para a 

imagem de serviços (Figura 1).  

 

 

 

 

 

   

 

     

                     

       Figura 1 - Principais dimensões da imagem. 
       Fonte: Adaptado de Dobni e Zinkhan (1990). 
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A dimensão funcional é constituída de uma série de características físicas dos serviços, dando-

lhes evidências tangíveis, tais como instalações físicas, equipamentos, aparência da equipe, 

placas, material impresso e outras indicações visíveis, expressando a qualidade por meio de 

elementos tangíveis. (De Toni, Milan & Schuler, 2004; 2005; Lovelock & Writht, 2005).  

 

A dimensão cognitiva refere-se a uma construção mental, racional e lógica desenvolvida 

pelos consumidores para avaliar a imagem dos serviços e produtos. O indivíduo avalia a 

imagem dos serviços como um conjunto de impressões, atitudes e percepções relativas ao 

prestador de serviço em si, como as instalações da empresa e o pessoal de contato direto, e 

também relativas a aspectos transacionais, como a relação custo-benefício (De Toni, Milan 

& Schuler, 2004; 2005; Lovelock & Wright, 2005; Dobni & Zinkhan, 1990; Martineau, 

1958; Dichter, 1985).  

 

Em relação à dimensão simbólica, os serviços são avaliados não pela sua utilidade, mas pelo 

que significam para o consumidor. O símbolo consiste em representar uma experiência 

indireta em que o serviço significa, além dele mesmo, outras ideias. O valor simbólico está 

em reforçar os valores, objetivos e sentimentos do indivíduo, ou seja, sua própria imagem 

tanto para ele mesmo (autoestima), quanto para os outros (status). Assim, ao contratar um 

serviço o indivíduo pode estar interessado não somente no produto final, mas no que ele 

pode representar como símbolo de status para aumentar sua autoestima (Levy, 1959; 

Martineau, 1958).  

 

A dimensão emocional está relacionada aos sentimentos, como alegria, dor, prazer e medo, 

desencadeados pelo indivíduo ao vivenciar de forma ativa a produção e o consumo do serviço. 

(Reynolds & Gutman, 1984). Outro fator importante a ser considerado é que as atitudes 

referentes à imagem de um serviço ou produto não são necessariamente formadas unicamente 

pela experiência do indivíduo. Na verdade elas podem ser ideias compartilhadas provenientes 

da experiência de outros por meio do boca a boca (Martineau, 1958).  

 

Conforme visto, a preocupação com o gerenciamento efetivo da imagem de uma instituição 

tem acompanhado a tendência dentro da orientação de marketing. De acordo com Bennett e 

Gabriel (2003), assim como contribui para a performance financeira, uma imagem positiva 

pode garantir a habilidade da instituição de influenciar importantes públicos externos. 
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Em uma abordagem mais ampla e relacionada com o conceito de reputação, Van Riel (1995) 

afirma que a imagem é uma impressão transitória, formada a partir de vários elementos, como 

campanhas publicitárias, a utilização de um produto ou serviço ou, ainda, qualquer outro tipo 

de relação que os stakeholders venham a ter com determinada organização. Para o autor a 

imagem é a maneira como a empresa é considerada e a reputação é a avaliação ou percepção 

coletiva dos atributos de uma empresa, mostrados por meio de sua imagem. Ele é claramente 

apoiado por Fombrun (1996) quando afirma que a reputação materializa a imagem.  

 

Resumindo, Almeida (2005) propõe uma definição de imagem que resume a questão: 

A imagem corporativa refere-se a uma impressão vivida e holística de uma organização, 
sustentada por determinado segmento de público; parte, resultado de um processo de 
construção de sentido, desenvolvido por esse determinado público e, outra parte, 
resultado de um processo de comunicação da organização, formal ou informal, com 
maior ou menor controle, sistematizado ou não, constante ou esporádico, bem ou mal 
gerenciado (Almeida, 2005, p. 59). 

 

2.3 O conceito de reputação  

 

Fombrun (1996) define reputação como um somatório das percepções dos stakeholders sobre 

a habilidade de uma empresa em atender as suas expectativas. Buscando aprofundar nesse 

novo conceito, surge o Reputation Institute, uma organização privada de pesquisa e 

consultoria, fundada pelos professores Charles J. Fombrun, da Universidade de Nova Iorque, 

e Cees Van Riel, da Universidade de Erasmus, da Holanda, em 1997, que tem como missão 

fomentar o conhecimento sobre reputação corporativa. 

 

Fombrun e Gardberg (2000) contam a história da criação de um instrumento de mensuração 

da reputação desenvolvido pelo Reputation Institute em parceria com a Harris Interactive (um 

instituto de pesquisa americano, que atua também na Europa e Ásia), denominado Quociente 

de Reputação. Os autores explicam que o instrumento baseia-se na metodologia básica das 

pesquisas políticas, porém com maior grau de complexidade. Isso porque a intenção é revelar 

não apenas a popularidade de uma empresa, mas também a razão dessa popularidade, o que 

normalmente não é explicitado nas pesquisas políticas. O Quociente de Reputação avalia a 

reputação das empresas ao examinar como um grupo representativo de stakeholders as 

percebe a partir de uma série de atributos que constituem os pilares da reputação, conforme a 

Figura 2 (Fombrun & Gardberg, 2000).  
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   Figura 2 - O quociente de reputação. 
   Fonte: Fombrun e Gardberg (2000, p. 14). 

 

Fombrun e Gardberg (2000) contam que os primeiros estudos foram conduzidos em 1999, em 

duas fases. Na primeira fase, a Harris Interactive realizou 3.000 entrevistas, on line e por 

telefone, com pessoas de todo o país. As pessoas foram convidadas a indicar as empresas que 

elas acreditavam ter as melhores e as piores reputações. Na segunda fase, outros 10 mil 

entrevistados forneceram classificações detalhadas das 30 empresas com melhor avaliação. 

Todas as classificações foram ponderadas para serem representativas da população norte-

americana. Segundo os resultados da pesquisa, as 10 principais empresas, em ordem de 

melhor colocação, foram: Johnson & Johnson, Coca-Cola, Hewlett Packard, Intel, Ben & 

Jerry’s, Wal-Mart, Xerox, Home Depot, Gateway e Walt Disney. 

 

No mesmo ano, um segundo estudo, com o mesmo instrumento e metodologia, foi realizado 

para identificar as melhores empresas digitais dos Estados Unidos. Os resultados confirmaram 

a Microsoft como a empresa de mais forte reputação no setor. (Fombrun & Gardberg, 2000).  

De acordo com Fombrun (1996), estes resultados sugerem que as empresas podem ser 

classificadas a partir de um grupo de atributos padronizados que envolvem características 

sociais, emocionais, financeiras e organizacionais. 

 

Segundo Balmer (1998), a primeira fase histórica no estudo da reputação corporativa ocorreu 

entre 1950 e 1970. Trata-se de um estudo com raízes em análises de várias disciplinas 
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acadêmicas. De acordo com Dolphin (2004), ainda que as pesquisas nessa área sejam 

recentes, há uma crescente evidência de que muitas organizações estão preocupadas com a 

própria reputação e com o efeito da mesma sobre o comportamento de mercado. Atualmente 

ela é tratada como uma área vital de pesquisa. 

 

Wartick (2002) levanta uma situação controversa a vertente supracitada. Ele sugere que existe 

uma impossibilidade de avaliar algo que ainda não se sabe o que é. Ou seja, definir reputação 

é uma tarefa desafiadora, devido à dificuldade de conceituá-la. Para Dolphin (2004) as 

empresas devem considerar que sua reputação é um significado poderoso para avaliar sua 

performance geral de mercado. No entanto, ele reforça a visão de Wartick (2002), afirmando 

que a reputação corporativa tem sido definida de várias formas. Trata-se de um conceito com 

significados difusos, que desafia os acadêmicos, define Dolphin (2004). 

 

Roberts e Dowling (2002) apóiam Fombrun (1996) ao definirem a reputação como a 

representação das ações passadas e planos futuros da empresa, descrevendo a aparência geral 

da empresa por seus pontos marcantes em comparação com os principais rivais. 

 

Dolphin (2004) entende que a reputação se forma a partir de experiências diretas e indiretas. 

Para ele, reputação pode ser o reflexo de uma organização ao longo do tempo, vista a partir 

dos olhos dos stakeholders; expressada por meio de seus pensamentos e palavras, enraizadas 

na confiança e confirmadas eticamente com o passar do tempo. Ela se desenvolve na medida 

em que os stakeholders avaliam seus encontros com organizações, em comparação com as 

suas expectativas. Para o autor, ela pode também representar a percepção dos stakeholders 

sobre a qualidade do gerenciamento da empresa. 

 

Dolphin (2004) apóia Fombrun (1996) quando afirma que a reputação corporativa representa 

um julgamento sobre os atributos de uma empresa. Ela reflete o comportamento demonstrado 

diariamente por meio de centenas de pequenas decisões. Para ele, tudo o que uma organização 

faz ou deixa de fazer tem um impacto direto sobre essa reputação. Ou seja, uma reputação 

positiva se desenvolve a partir de interações entre os stakeholders e avaliações feitas pelos 

públicos da empresa. No entanto, Dolphin (2004) também pondera que muitos stakeholders 

não têm experiências diretas com a empresa. Isso pode significar que talvez a reputação seja 

algo sobre o qual as empresas tenham apenas um controle parcial. Ou seja, ela poderia não ser 

determinada somente por ações da empresa. 
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A reputação corporativa é também vista como sinônimo de imagem corporativa. Wartick 

(2002) aponta que identidade, imagem, prestígio, estima e boa vontade foram todos usados 

como sinônimos de reputação, com graus variáveis de generalização e pouca precisão. 

 

Bromley (2000) considera a reputação como um agregado da identidade e da imagem. No 

entanto, segundo Balmer (1998), a imagem difere-se da reputação. Ele explica que, enquanto 

a primeira indica as recentes impressões do público sobre uma empresa, a segunda envolve 

um julgamento de valor sobre as qualidades da empresa.  

 

Cornelissen e Thorpe (2002) vêem a reputação como uma representação subjetiva coletiva das 

imagens passadas de uma empresa, estabilizadas ao longo do tempo. Segundo os autores, 

essas percepções de ações passadas podem derivar de experiências pessoais ou de boca-a-

boca. Eles defendem que a construção da reputação envolve um tempo maior do que o tempo 

da imagem. 

 

Alvesson (1998) e Dowling (1994) já veem imagem e reputação como sinônimas. Já 

Cornelissen e Thorpe (2002) defendem que as imagens podem alterar-se mais rapidamente 

por meio de programas de comunicação bem realizados. As reputações são mais duráveis e 

consolidam-se ao longo do tempo.  

 

Embora haja um consenso entre os autores citados sobre a importância da reputação para as 

organizações, fica evidente a dificuldade de defini-la claramente, uma vez que conceitos 

como identidade e imagem surgem como aspectos distintos, mas não dissociados de 

reputação.  

 

Entretanto, Berens e Van Riel (2004), delimitaram três correntes dominantes de pensamento 

na literatura em revisão acerca dos estudos sobre reputação corporativa. A primeira corrente 

baseia-se no conceito de expectativas sociais, isto é, as esperanças que as pessoas têm em 

relação ao comportamento das empresas. Elas podem variar ao longo do tempo, por exemplo, 

itens como popularidade e doações à caridade não constam nos dados produzidos nos anos 60, 

da mesma maneira que dados relativos a descobertas científicas e suporte à comunidade não 

constam nos estudos do ano 2000. Contudo, há itens que permanecem ao longo do tempo, 

como produzir bons produtos (ou serviços) e obter lucros, logo, pode-se inferir que estes são 

percebidos como importantes razões para a existência das empresas.  
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Segundo Berens e Van Riel (2004), a segunda corrente é norteada pelo conceito de 

personalidade corporativa, a qual consiste nos traços de personalidade que as pessoas 

atribuem às empresas; compara a personalidade das empresas à das pessoas. Desse modo, 

considera que os traços de personalidade são construções utilizadas para explicar o 

comportamento tanto de empresas quanto de pessoas.  

 

Para os autores, a terceira corrente utiliza o conceito de confiança, a percepção da 

honestidade, confiabilidade e benevolência de uma empresa. Essa abordagem relaciona-se à 

previsibilidade do comportamento dos atores sociais e, neste contexto, estão contempladas as 

diferentes razões pelas quais uma pessoa confia ou deixa de confiar nas empresas (Berens & 

Van Riel, 2004). Os aspectos mais relevantes de cada corrente teórica são explicitados na 

seção 2.6. 

 

Fombrun e Van Riel (1997) apontam seis perspectivas diferentes que podem convergir e 

estruturar um conceito mais abrangente e integrado de reputação corporativa. Os autores 

abordam a reputação nas concepções econômica, estratégica, de marketing, organizacional, 

sociológica e dos contadores.  

 

Dentro da visão econômica, há a perspectiva da Teoria dos Jogos, que confere à reputação um 

caráter funcional: os consumidores e os investidores externos contam com a reputação da 

empresa por terem pouca informação sobre a mesma. Assim, a reputação influencia as 

percepções dos múltiplos stakeholders sobre o que a companhia é, sobre o que ela significa e 

sobre o que ela faz (Fombrun & Van Riel, 1997). 

 

Dentro desta mesma perspectiva, os autores expõem a Teoria da Sinalização, que entende a 

reputação como um sinal de atração que aumenta a confiança dos públicos nos produtos e 

serviços da empresa. Ou seja, a reputação deriva da capacidade de os administradores 

priorizarem e alocarem recursos para criar uma percepção de segurança e previsibilidade para 

os stakeholders (Fombrun & Van Riel, 1997). Assim, pode-se deduzir que quando a qualidade 

dos produtos e serviços não é diretamente observável, principalmente por causa de sua 

“comoditização” ou semelhança entre os concorrentes, a reputação favorável funciona como 

um sinal alternativo que assegura a percepção de qualidade da companhia. 
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Segundo Fombrun e Van Riel (1997), na concepção estratégica, a reputação é tanto um bem 

quanto uma barreira de mobilidade. Reputação consistente impede a mobilidade dos rivais e 

produz retorno para as ações da empresa. Isso significa que a reputação é um elemento 

distintivo, um recurso estratégico intangível que pode influenciar diretamente o processo de 

escolha dos públicos por uma ou outra empresa.  

 

Para o marketing, a reputação tem seu foco na natureza da informação processada, resultando 

em imagens nas mentes das pessoas, atribuindo, cognitiva e afetivamente significados para os 

diversos públicos da organização. Uma boa marca precisa ter associações favoráveis, fortes e 

únicas. De acordo com Fombrun e Van Riel (1997), isso pode ser feito na escolha inicial da 

identidade da marca (o nome e a logomarca) e na integração desta identidade com o 

planejamento de marketing e com a promessa feita para os consumidores.  

 

Ainda citando os autores, dentro da perspectiva organizacional a reputação está enraizada nas 

experiências de construção de sentidos dos empregados, ou seja, a cultura e a identidade de 

uma companhia são tão boas quanto forem as relações que os administradores estabelecem 

com os principais públicos (Fombrun & Van Riel, 1997). Dessa forma, valores culturais 

compartilhados e forte senso de identidade, guiam os administradores, não somente definindo 

o que a empresa significa, mas justificando suas estratégias para lidar com os stakeholders. 

Empresas com culturas e identidades fortes e coerentes podem influenciar de forma mais 

positiva a percepção dos stakeholders relativa à reputação.  

 

A perspectiva sociológica relacionada à reputação defende a ideia de que os observadores 

externos possuem informações incompletas sobre as organizações. Assim, eles interpretam 

os sinais emitidos por estas organizações e os relacionam com as opiniões dos analistas de 

mercado, investidores, profissionais da área, jornalistas e formadores de opinião em geral. 

Esses são os atores no campo organizacional que transmitem as informações das empresas 

para seus públicos. Para os sociólogos, então, a reputação é um indicador de legitimidade, 

agregando valor ao desempenho empresarial. Eles destacam a multiplicidade de atores 

envolvidos no processo de construção da reputação e suas interligações. (Fombrun & Van 

Riel, 1997). 

 

Por fim, para Fombrum e Van Riel (1997), a concepção dos contadores ressalta a 

insuficiência de estudos financeiros que documentem o valor dos bens intangíveis. Eles 
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destacam a lacuna entre os ganhos efetivamente relatados anualmente e a avaliação de 

mercado das empresas. O desafio desta perspectiva é desenvolver melhores mecanismos para 

investimentos em gestão da marca, treinamento e pesquisa para a construção de importantes 

bens intangíveis, até então não contabilizados nos registros financeiros. 

 

Para a presente pesquisa, o grande ganho com a análise e a compreensão dessas seis 

perspectivas é a existência de uma convergência das teorias e a conclusão de que a reputação 

baseia-se em subjetivas avaliações da confiança e da segurança das empresas, com base em 

algumas características: 

a) reputação é o reflexo externo da identidade da companhia, conseqüência do 

sentido construído pelos empregados sobre o papel da empresa na sociedade; 

b) reputação desenvolve-se a partir do histórico da organização e constitui barreiras 

de mobilidade que restringem tanto as ações da própria empresa quanto as reações 

das concorrentes; 

c) reputação resume-se na avaliação da performance passada feita por diversos 

avaliadores que julgam a capacidade da organização de satisfazer a diversos 

critérios; 

d) reputação deriva de muitas imagens (relacionadas) da empresa percebidas pelos 

seus stakeholders, o que consolida a atratividade e a distintividade da mesma; 

e) reputação incorpora duas dimensões fundamentais – uma avaliação da atuação 

econômica da empresa e uma avaliação do sucesso no cumprimento de suas 

responsabilidades sociais (Fombrun & Van Riel, 1997). 

 

A partir dessas características, Fombrun e Rindova5 (1996) citados por Fombrun e Van Riel 

(1997, p. 10) apresentam uma definição mais abrangente para reputação e mais próxima da 

corrente literária que se baseia no conceito de expectativas sociais. Esse foi o arcabouço 

conceitual utilizado para nortear toda a análise desenvolvida nesta dissertação. 

Fundamentalmente, o enfoque adotado consiste em investigar a reputação a partir do conceito 

de expectativas sociais.   Em resumo, a reputação pode ser conceituada da seguinte forma: 

[...] a representação coletiva das ações passadas de uma empresa e dos resultados que 
descrevem a habilidade dessa empresa em entregar valor para seus múltiplos 
stakeholders. A reputação determina sua posição relativa tanto internamente, para seus 

                                                 
5 FOMBRUN, C.J.; RINDOVA, V. Who’s Top’s and Who Decides? The Social Construction of Corporate 

Reputation. New York University, Stern School of Business, Working Paper, 1996. 
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empregados, quanto externamente, com seus demais stakeholders, em dois ambientes, 
competitivo e institucional. (Fombrun & Rindova6, 1996, citados por Fombrun & Van 
Riel, 1997, p. 10) (tradução nossa).  

Dessa forma, pode-se inferir que a reputação é também um importante recurso estratégico, 

capaz de diferenciar uma empresa de seus concorrentes na percepção dos stakeholders. 

Dolphin (2004) corrobora essa assertiva quando afirma que uma empresa com reputação 

favorável pode conquistar muitos benefícios. Ela é um recurso que melhora a performance e 

ajuda a conquistar uma vantagem competitiva substancial, melhorando a posição da empresa 

frente aos concorrentes. O autor também afirma que a reputação é um símbolo altamente 

visível da capacidade e confiabilidade de uma empresa. Ela é um sinal sobre a qualidade dos 

produtos e estratégias da empresa, em comparação com outras. A reputação ainda fornece 

pistas sobre o desempenho futuro da empresa. (Machado & Famá, 2011). 

 

Pode-se dizer que a decisão de compra é cada vez mais influenciada pela reputação de uma 

empresa. Vendelo (1998) acredita que a reputação colabora para que os consumidores não 

procurem informações extras sobre os produtos e serviços da empresa, endossando a 

qualidade dos mesmos. Ela influencia a fidelidade de consumidores e funcionários e 

proporciona inimitabilidade à empresa. 

 

Fombrun e Gardberg (2000) reforçam essa visão quando sugerem que uma reputação forte 

poderia habilitar as empresas a exigirem preços premium, reduzirem custos de marketing, 

atraírem melhores funcionários, ganharem apoio do boca-a-boca, além de atuar como uma 

barreira contra as imitações. 

 

Finalmente, a reputação representa a reação afetiva ou emocional (que pode ser positiva ou 

negativa, fraca ou forte) dos vários públicos de uma organização frente à mesma. Esses 

públicos, também chamados de stakeholders, podem ser formados por clientes, funcionários, 

comunidade, governo, fornecedores, sindicatos, órgãos reguladores e imprensa, dentre outros 

(Tavares, 1998). 

 

Pelo exposto, consegue-se perceber que a reputação se desenvolve a partir da coerência entre 

as práticas que modelam a identidade da empresa e que a organização mantém ao longo do 

                                                 
6 Fombrun, C.J.; Rindova, V. Who’s Top’s and Who Decides? The Social Construction of Corporate Reputation. 

New York University, Stern School of Business, Working Paper, 1996. 
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tempo (Tavares, 1998). Para o autor, a reputação é ainda a síntese das múltiplas imagens que 

os vários públicos da organização mantêm, sinalizando sua atratividade para os stakeholders. 

Fé (1997) também aponta a reputação como um elemento posterior à imagem e dela 

dependente. A Figura 3 demonstra esse processo, em que a identidade é o ponto de partida, 

tendo na imagem sua etapa intermediária e na reputação uma consequência. 

 
  

   

 
 

Figura 3 – Relação entre imagem, identidade e reputação. 
Fonte: Adaptada de Tavares (1998, p. 80). 
 

2.4 A relação entre identidade, imagem e reputação 

 

A abordagem da reputação corporativa lida, inevitavelmente, com questões sobre a identidade 

e a imagem das organizações. O ponto de partida para o impacto no ambiente externo é a 

realidade interna da organização. A própria estratégia de desenvolvimento da organização 

passa pela formação da identidade, o que faz com que esta mereça a devida importância e 

atenção para que a empresa obtenha a melhor e mais desejada avaliação de seus públicos.  

 

Se a identidade trata da realidade da instituição e a imagem reflete como esta é vista por seus 

públicos, é necessário que haja consistência e coerência entre ambas para que para que a 

organização alcance uma reputação favorável. (Fombrun, 1996; Van Riel, 1995).  

 

Steidl e Emery (1997) defendem a necessidade de criação de um programa responsável por 

analisar a identidade e a imagem da empresa. A Figura 4 demonstra a relação entre os dois 

conceitos e sugere a existência de um alinhamento entre eles. 
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     Figura 4 – Matriz de ajuste da imagem e da identidade. 
     Fonte: Steidl e Emery (1997, p. 31). 

 

Como mostra a matriz, quando a imagem que a organização apresenta é a desejada e sua 

identidade é consistente, devem-se manter ambas inalteradas. Já se a imagem da empresa é a 

pretendida, mas sua identidade não é consistente, a indicação é que se adeqüem os 

componentes da identidade, enquanto a imagem é mantida. Por outro lado, se a imagem que 

a organização tem não corresponde àquela que gostaria ter, mas sua identidade é 

consistente, o caminho é realinhar a identidade, a fim de viabilizar a formação da imagem 

pretendida. Por outro lado, se a imagem organizacional não é a desejada, nem a identidade 

da empresa é consistente, resta construir uma identidade consistente, e, então, expressar a 

imagem desejada.  

 

Percebe-se a importância da identidade na formação da imagem da organização. Chajet 

(1997) reforça esse argumento, dizendo que a identidade organizacional constitui-se em um 

elemento fundamental para a formação da imagem institucional positiva que, por sua vez, 

traduz-se em forte elo entre a organização e seu público alvo, favorecendo o seu 

desenvolvimento estrutural e dando consistência à sua imagem no mercado. 

 

Pode-se dizer que esse modelo significa a espinha dorsal da reputação de uma empresa, 

começando com a identidade, conforme demonstra Fombrun (1996) (Figura 5). 
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          Figura 5 – Da identidade à reputação. 
          Fonte: Fombrun (1996, p. 37). 
 

Mas, qual seria o ponto de ligação entre os três elementos – identidade, imagem e reputação? 

Qual seria a linha guia para que a organização representasse tais conceitos para os 

stakeholders a fim de obter resultados que contribuam efetivamente para o sucesso da 

organização em vários âmbitos? Talvez a resposta esteja no entendimento do papel da cultura 

e da comunicação. Hatch e Schultz (1997) dizem que o relacionamento entre a cultura 

corporativa, a identidade e a imagem resultam um processo cíclico e interdependente. 

 

Para clarear o entendimento desse processo, recorre-se a Parasuraman (1987) que define 

cultura como um sistema compartilhado de valores, crenças e atitudes que conduzem o 

comportamento dos membros da empresa, sendo também transferido aos novos membros do 

grupo. Para Hatch e Schultz (1997), a identidade (como os membros de uma organização 
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percebem, pensam ou se sentem sobre ela) é um produto representativo dos processos 

dinâmicos da cultura. Amarrando os conceitos, as autoras também defendem que a 

comunicação é o processo que transforma identidade em imagem. 

 

A perspectiva de Davies et al. (2003) resume e explica a ideia apresentada. Eles definem a 

cultura corporativa, como um sistema de valores, crenças e comportamentos compartilhados 

que guiam as atitudes dos funcionários e da alta gerência, influenciando a percepção, os 

pensamentos e sentimentos dessas pessoas em relação à empresa, formando, então, sua 

identidade. Na perspectiva externa, a opinião dos consumidores e outros stakeholders deve 

refletir a imagem formada pela associação entre identidade e cultura, principalmente 

representada pelas ações realizadas pelos empregados da linha de frente durante as atividades 

de trabalho. Para os autores, cultura, identidade e imagem interagem por meio de todos os 

tipos de comunicação. Cultura e identidade, conforme comunicadas e percebidas, suprem a 

imagem sustentada pelos stakeholders. Pode-se concluir, então, que a avaliação coletiva da 

imagem da organização representa a sua reputação (Van Riel, 1995). 

 

2.5 A reputação como recurso estratégico 

 

A perspectiva baseada em recursos é uma abordagem estratégica. Alguns autores definem 

uma empresa como um grupo de recursos dos quais se extraem vantagens tangíveis e 

intangíveis, usadas para conceber e implantar estratégias. (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). 

Os recursos analisados por esta perspectiva são mais abrangentes do que matéria prima, 

capital, maquinário e infraestrutura, reconhecidos como tangíveis. Eles abrangem vantagens 

intangíveis, como conhecimento, competências e reputação. 

 

De acordo com Wiedmann e Prauschke (2004), entende-se por vantagens intangíveis os 

recursos imateriais que uma empresa pode adquirir e desenvolver com a finalidade de gerar 

vantagens competitivas de longo prazo, agregando valor para os seus stakeholders mais 

importantes. Hall (1992), em seu artigo Análise Estratégica de Recursos Intangíveis classifica 

estes recursos como atributos e habilidades. Segundo ele, atributos incluem o direito de 

propriedade intelectual de patentes, marcas, direitos autorais e registros de design, bem como 

contratos, segredos de mercado e bancos de dados. Ele ainda classifica a reputação como um 

atributo devido à sua característica de pertencimento. Para o autor, habilidades (ou 
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competências) incluem o grau de conhecimento (know-how) dos funcionários e as atitudes 

coletivas que resultam na cultura organizacional (Hall, 1992). 

 

No que se refere à reputação, Hall (1992) afirma que é claramente impossível comprar ou 

vender reputação, apesar de ser possível compreendê-la como posse de uma marca 

corporativa específica. A reputação, segundo ele, pode ser um fator determinante para a 

conquista de vantagens competitivas e diferenciação, contribuindo para a posição da defesa 

competitiva, por causa do longo tempo necessário para conquistar a estima do público 

(Ferreira & Luiz, 2016). 

 

Hall (1992) demonstra os resultados de um survey realizado entre altos executivos do Reino 

Unido para determinar a contribuição relativa de cada recurso intangível para o sucesso dos 

negócios. O survey foi realizado entre Chief Executive Officers (CEOs) e procurou determinar 

as percepções dos mesmos sobre a importância relativa das contribuições de cada recurso 

intangível sobre o sucesso dos negócios, os períodos de recuperação desses recursos, e as 

mais importantes áreas de know-how dos funcionários. A pesquisa foi longitudinal, coletando 

dados de 1987 e 1990, e envolveu 847 CEOs, representando os seguintes setores: manufaturas 

de produtos de consumo, manufaturas de produtos industriais, varejo, transporte, distribuição 

e serviços. Segundo o autor, a análise da amostra total identifica a reputação corporativa, a 

reputação do produto, o know-how dos funcionários e a cultura corporativa como as mais 

importantes contribuições para o sucesso da empresa (Tabela 1).  

 

Tabela 1 
A importância relativa da contribuição de recursos intangíveis 

Ranking:  
1 – Mais importante 
13 – Menos importante 

Recurso intangível 1990 1987 
Reputação corporativa 1 1 
Reputação de produto 2 2 
Know-how dos funcionários 3 3 
Cultura 4 5 
Redes 5 4 
Recursos físicos especializados 6 6 
Bancos de dados 7 10 
Know-how dos fornecedores 8 7 
Know-how dos distribuidores 9 8 
Conhecimento do público 10 9 
Contratos 11 11 
Direitos de propriedade intelectual 12 13 
Segredos de mercado 13 12 

                                    Fonte: Adaptação de Hall (1992, p. 141). 
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Nessa mesma linha, Dolphin (2004) argumenta que empresas de sucesso reconhecem que uma 

boa reputação é uma ferramenta de diferenciação para as empresas. Ele afirma que a 

reputação é um novo componente nas estratégias das empresas. Desde meados dos anos 1980, 

executivos têm reconhecido a necessidade de construir e sustentar uma reputação corporativa 

favorável para criar vantagens competitivas. Na análise do autor, pesquisas têm mostrado que 

uma reputação positiva contribui para o sucesso corporativo e que a noção de vantagem pode 

funcionar em áreas não mercadológicas, como a opinião pública, por exemplo. Reforçando 

essa ideia, Balmer e Greyser (2003) defendem que uma reputação favorável aumenta a 

distintividade da organização, conferindo a ela vantagem competitiva difícil de ser copiada 

pelos concorrentes.  

 

Barney (1991) explica que existem quatro indicadores empíricos com potencial para gerar 

condição competitiva: recursos que criem valor, recursos raros, recursos inimitáveis e 

insubstituíveis. Para ele, o conceito de vantagem competitiva duradoura se refere à 

implementação de uma estratégia criadora de valor que não esteja sendo implantada 

simultaneamente por outra empresa competidora ou potencialmente competidora. Porém essa 

estratégia não deve ser passível de duplicação pelas empresas concorrentes ou potenciais 

concorrentes. Outro fator importante é o fato de que cada empresa possui recursos únicos e a 

combinação destes recursos os torna raros. (Luca, Góis, Costa, & Maia, 2015). 

 

Deephouse (2000) valida a visão de Barney (1991), afirmando que um recurso tem a 

propriedade de valoração se contribui para a eficiência ou eficácia de uma organização. 

Segundo ele, a reputação facilita a criação de valor por sinalizar a empresa para os seus 

parceiros atuais e potenciais, incluindo funcionários, fornecedores, investidores e 

consumidores. Deephouse (2000) defende que uma boa reputação fornece pelo menos três 

benefícios estratégicos: 

a) permite que a empresa reduza seus gastos; 

b) permite que a empresa aumente seus preços; 

c) pode criar barreiras competitivas.  

 

Completando essa perspectiva estratégica, Barney (1991) afirma que uma reputação 

favorável representa um contrato psicológico entre a empresa e seus stakeholders, 

diferenciando-se de compromissos formais de longo prazo, como contratos e garantias. 
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Como as empresas tentam fazer os dois, ele conclui que ambos não são substituíveis. Uma 

feita por pesquisa por Hall (1992) indica que a reputação corporativa tem um dos mais 

longos períodos de substituição. Nesse contexto, pode-se dizer que a reputação da empresa 

constitui um recurso estratégico vital. 

 

Gray e Balmer (1998) descobriram que a reputação favorável, para os funcionários, é o 

principal fator responsável pela moral elevada e pela alta produtividade, condição comumente 

citada como uma das causas de sucesso das empresas. Além disso, a reputação positiva possui 

impacto crucial no que tange aos funcionários, uma vez que esses a refletem e, por 

conseqüência, representam a empresa para seus stakeholders. Dolphin (2004) corrobora essa 

assertiva quando afirma que a reputação pode atrair bons funcionários. Acrescenta, ainda, que 

esses funcionários não são atraídos somente pelos salários.  

 

Segundo Fombrun e Van Riel (2004), uma reputação positiva atua como um ímã, atraindo 

investidores, diminuindo custos do capital, conquistando novos consumidores, retendo os 

atuais, motivando os empregados, gerando a simpatia da mídia e influenciando positivamente 

as análises no mercado financeiro. Complementando, Wiedmann e Prauschke (2004) 

defendem que os investidores avaliam os recursos intangíveis da empresa, os quais podem 

influenciar o sucesso futuro da companhia.  

 

Faz-se necessário esclarecer que Wiedmann e Prauschke (2004) entendem vantagens 

intangíveis como os recursos imateriais que uma empresa pode adquirir e desenvolver com a 

finalidade de gerar vantagens competitivas de longo prazo, agregando valor para os 

stakeholders. Assim, ambos classificam essas vantagens como intangíveis internas e externas 

(ou de mercado), compreendendo as internas como monetárias, organizacionais e humanas, e 

as externas como indicadores de relacionamentos fortes estabelecidos entre uma empresa e 

seus stakeholders externos, dentre elas: 

a) vantagens sobre consumidores, como satisfação e retenção; 

b) vantagens sobre investidores, como o desejo de investir e custo de capital; 

c) vantagens sobre fornecedores, como parcerias inovadoras, capacidade de 

barganha, estabilidade;  

d) vantagens de recrutamento, como quantidade e qualidade da procura pela empresa 

como empregadora. 

 



 51 

Wiedmann e Prauschke (2004) apontam três possíveis efeitos diferentes da reputação 

corporativa nesse contexto: 

a) a reputação funcionaria como uma determinante do sucesso da organização. Neste 

caso, a reputação corporativa seria considerada como uma vantagem de mercado; 

b) a reputação seria uma variável moderadora do relacionamento entre vantagens 

intangíveis internas e vantagens de mercado. A partir desta visão os autores 

supõem que a reputação corporativa não influencia diretamente o sucesso 

corporativo, mas influencia a coerência entre vantagens intangíveis internas e 

externas; 

c) vantagens internas e externas não estão conectadas diretamente, mas as vantagens 

internas podem afetar a reputação que, por sua vez, afeta as vantagens externas. 

 

Os autores não encerram a discussão entre vantagens/recursos intangíveis e reputação, mas 

apontam a importância do tema para o sucesso das organizações. (Wiedmann & Prauschke, 

2004). 

 

Dolphin (2004) resume a questão dizendo que a reputação tornou-se um recurso crítico, tanto 

por causa do seu potencial criação de valor, quanto por seu caráter intangível, o que torna a 

reprodução pelos concorrentes uma tarefa mais difícil. Para ele, é justo considerar a reputação 

uma vantagem intangível, e o desenvolvimento de maneiras para conquistar vantagens 

competitivas tende a depender cada vez mais de vantagens intangíveis. Para ele, a reputação 

corporativa é o seu carro-chefe. 

 

A reputação pode ser considerada um importante recurso estratégico, que deve ser avaliado e 

gerenciado, especialmente nos dias de hoje, com a concorrência acirrada e a similaridade dos 

produtos e serviços ofertados. (Chajet, 1997). Para gerenciar a reputação, é necessário 

primeiramente mensurá-la. Conhecer a reputação de uma empresa é fundamental para que os 

gestores tenham dados suficientes e capazes de direcioná-los no processo de tomada de 

decisão sobre as suas relações com os stakeholders. 

 

2.6 Avaliando a reputação  

 

Aaker (1989) identifica a rota para vantagens competitivas sustentáveis como um processo de 

gerenciamento de atributos (tangíveis e intangíveis) e habilidades, que envolvem os seguintes 
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estágios: primeiramente, a identificação dos atributos e habilidades relevantes pela observação 

de sucessos e fracassos; segundo, a seleção dos atributos e habilidades que serão relevantes 

para as futuras necessidades do mercado; e, por último, a implantação de programas que 

desenvolverão, aprimorarão e/ou protegerão esses atributos ou habilidades.  

 

Itami e Roehl (1987) sugerem que um elemento chave é o gerenciamento de atributos 

invisíveis, como a reputação. Eles defendem que a empresa precisa tomar decisões 

estratégicas considerando quais áreas de know-how ela pretende aprimorar, ao mesmo tempo 

em que decide quais atributos precisam ser melhorados. A visão dos autores sugere que a 

análise dos recursos intangíveis, como a reputação, deveria ser formalizada em termos de 

práticas de pesquisa e gerenciamento estratégico.  

 

Conforme já exposto, Berens e Van Riel (2004) apresentam uma revisão dos estudos sobre 

reputação corporativa realizados nas últimas décadas, focados nos tipos de associações 

corporativas identificadas pelos pesquisadores, com a intenção de discutir e avaliar a 

reputação corporativa. A conclusão dessa revisão envolve a delimitação de três correntes de 

pensamento dominantes na literatura.  

 

A primeira corrente baseia-se no conceito de expectativas sociais: as expectativas que as 

pessoas têm sobre o comportamento das empresas. Conceito utilizado pelo ranking da 

Revista Fortune (empresas mais admiradas), segundo Stein7 (2003) citado por Berens e Van 

Riel (2004) e pelo Quociente de Reputação, segundo Fombrun, Gardberg e Server (20008, 

citados por Berens & Van Riel, 2004). De acordo com os autores, o que as pessoas esperam 

das empresas pode variar amplamente ao longo do tempo. Itens relativos à popularidade, 

filantropia e performance financeira não constam nos dados produzidos nos anos 60, enquanto 

itens relativos a descobertas científicas, contribuições à defesa e suporte à comunidade não 

constam entre os dados produzidos nos anos 2000.  

 

Contudo, ainda que ocorram tais diferenças, ambas as pesquisas incluem itens sobre qualidade 

de produtos e serviços, liderança nas indústrias, ser um bom empregador e fazer algo de bom 

                                                 
7 Stein, N. America’s most admired companhies, Fortune, 147 (4), p. 81, 2003. 
8 Fombrun, C.J.; Gardberg, N.A.; Server, J.M. The Reputation Quotient: A multi-stakeholder measure of 

corporate reputation, Journal of Brand Management, 7 (4), p. 241-255, 2000. 
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à sociedade. Organizações que buscam aprender sobre a percepção dos públicos, 

considerando comportamentos socialmente desejáveis, seguem essa corrente. 

 

A segunda corrente baseia-se no conceito de personalidade corporativa: os traços de 

personalidade que as pessoas atribuem às empresas. O conceito advindo de Davies et al. 

(2003) indica que a personalidade pode ser definida como as características de uma pessoa ou 

de um grupo que representam consistentes padrões de comportamento. Assim, os traços de 

personalidade são construções usadas para explicar o comportamento, tanto de pessoas como 

de empresas. 

 

Eles defendem que, ao contrário das expectativas sociais, os traços de personalidade nem 

sempre são valorativos. O que define se um traço será percebido como positivo ou negativo é 

justamente a sua compatibilidade com a personalidade daquele que o percebe. Em contraste, 

as expectativas sociais referem-se àquilo que as pessoas esperam que uma pessoa ou empresa 

deva fazer. Outra importante autora que defende essa linha é Aaker (1997), que provou que a 

percepção da personalidade de marca apresenta dimensões similares à estrutura identificada 

em pesquisas sobre a personalidade humana (sinceridade, entusiasmo, competência, 

sofisticação e força). Pesquisadores interessados em comparar as percepções de grupos chave 

de stakeholders sobre uma organização específica utilizam essa corrente.  

 

A terceira corrente emprega o conceito de confiança, ou seja, a percepção da honestidade, 

confiabilidade e benevolência de uma empresa - visão baseada em Newell e Goldsmith 

(20019, citados por Berens & Van Riel, 2004). Os autores explicam que os tipos de 

associações corporativas baseadas no conceito de confiança geralmente derivam da 

literatura de relações business-to-business, ou seja, relações comerciais entre empresas. A 

confiança pode ser definida como a probabilidade subjetiva de ação benevolente que um 

agente atribui a outro. A confiança é conseqüentemente relacionada à previsão do 

comportamento de atores sociais.  

 

Nesse contexto, os autores discutem quais traços e comportamentos constituem a confiança. 

Segundo Berens e Van Riel (2004), alguns autores argumentam que os principais traços da 

confiança são confiabilidade e benevolência. A confiabilidade pode ser definida como a 

                                                 
9 Newell, S.J.; Goldsmith, R.E. The development of a scale to measure perceived-coporate credibility, Journal of 

Business Research, 52 (3), p. 235-247, 2001. 
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habilidade perceptível de se manter promessas implícitas e explícitas; já a benevolência é 

entendida como o desejo de se comportar de um modo que beneficiaria ambas as partes. 

 

Na revisão da literatura de Berens e Van Riel (2004), outros autores fizeram uma distinção 

entre honestidade e benevolência, definindo a honestidade como a capacidade de uma 

entidade ser confiável, sincera, de palavras firmes, cumpridora de obrigações prometidas. 

Isso não se refere à habilidade de cumprir promessas, mas às intenções de cumpri-las. 

Assim, os autores acreditam que existem três dimensões da confiança: confiabilidade, 

honestidade e benevolência. As duas primeiras relacionam-se ao cumprimento de 

promessas, enquanto a última afirma que a empresa agirá de maneira cooperativa, 

independentemente de promessas. Os pesquisadores utilizam-se desta quando as 

organizações e seus stakeholders estão envolvidos em interações de alto risco. 

 

Em resumo, foi proposto que existem três principais correntes conceituais, sendo que cada 

uma delas usa um conceito diferente para identificar tipos de associações corporativas. Os 

conceitos são: (1) as diferentes expectativas sociais que as pessoas mantêm em relação a uma 

empresa; (2) os diferentes traços de personalidade que as pessoas atribuem às empresas e (3) 

as diferentes razões pelas quais as pessoas confiam ou deixam de confiar nas empresas. O 

esquema do Quadro 1 expõe as correntes conceituais. 

 

CORRENTES 
CONCEITUAIS 

EXEMPLOS DE TIPOS DE 
ASSOCIAÇÕES CORPORATIVAS 

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Expectativas sociais 
corporativas 

Produtos e serviços; ambiente de 
trabalho, governança, cidadania, 
desempenho, liderança e inovação. 

Quociente de reputação,  
hoje Rep Trak Pulse®, desenvolvido pelo 
Reputation Institute. (Fombrun; Gardberg & 
Server, 2000; Berens & Van Riel, 2004) 

Personalidade 
corporativa 

Capacidade de acordo; 
empreendedorismo; competência; 
estilo; impiedade; masculinidade; 
informalidade.  

Escala de personalidade corporativa (Davies 
et al, 2003) 

Confiança Confiabilidade; honestidade; 
benevolência. 

Escala de credibilidade corporativa (Newell 
& Goldsmith, 2001) 

  Quadro 1 - Revisão das correntes conceituais para categorizar associações corporativas da reputação. 
  Fonte: Adaptação de Berens e Van Riel (2004, p. 175). 
 

Berens e Van Riel (2004) concluem que os três principais conceitos destacados podem ajudar 

pesquisadores a desenvolver métodos de avaliação de reputação corporativa, para fins práticos 

ou acadêmicos. Segundo eles, os pesquisadores que adotam a abordagem das expectativas 

sociais estão interessados em aprender sobre a percepção dos públicos das empresas, 

considerando comportamentos socialmente desejáveis.  
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Nessa linha, uma das metodologias de mensuração da reputação reconhecidas no meio 

acadêmico é o Rep Trak®, atualmente denominado Rap Trak Pulse®, desenvolvido e 

validado pelo Reputation Institute. O Rap Trak Pulse® analisa sete dimensões da reputação: 

desempenho, produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania e 

liderança.  

 

A partir desses critérios é possível identificar como os stakeholders percebem a organização 

mediante uma série de atributos que compõem as dimensões da reputação, conforme 

explicitado na relação e nas figuras que se seguem: 

a) desempenho: retorno aos investidores, resultados financeiros sólidos, perspectivas 

de crescimento; 

b) produtos e serviços: alta qualidade, relação custo-benefício, atendimento das 

necessidades do consumidor; 

c) inovação: incentivo a novas ideias, pioneirismo no mercado, agilidade para 

adaptação às mudanças. 

d) ambiente de trabalho: recompensa de forma justa, cuidados com o bem-estar e a 

saúde dos empregados, oferta de oportunidades iguais; 

e) governança: abertura e transparência, comportamento ético, justiça na condução 

dos negócios; 

f) cidadania: responsabilidade ambiental, apoio a boas causas, contribuição para o 

desenvolvimento social; 

g) liderança: empresa bem organizada, presença de líderes carismáticos, excelência 

do corpo gerencial, visão clara de futuro (Riel; Fombrum, 2007)  
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    Figura 6 - As sete dimensões da reputação segundo o modelo Rep Trak®, do Reputation Institute. 
    Fonte: Riel e Fombrun (2007, p. 255). 

 
 
 

 
  Figura 7 - Rep Rep Trak® Pulse. 
  Fonte: Disponível em:<https://www.reputationinstitute.com/reputation-measurement-services>. Acesso em:  15 

out. 2015. 
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  Figura 8 - Os atributos da reputação na percepção dos stakeholders, segundo o modelo Rep Trak®. 
  Fonte: Riel e Fombrun (2007, p. 255). 

 

A percepção de Fombrun e Gardberg (2000) acerca da reputação é de que esta consiste na 

habilidade que a empresa possui de atender às expectativas de seus stakeholders, ou seja, uma 

companhia precisa ser capaz de atender às dimensões e aos pilares da reputação. Pode-se 

inferir que algumas dimensões são mais importantes para determinado grupo do que outras.  

Este foi o construto que norteou a elaboração do instrumento de mensuração da reputação 

deste trabalho. Acredita-se, portanto, que a melhor forma de analisar as relações entre a 

organização e seus stakeholders é através da avaliação da reputação e da gestão dos resultados 

encontrados. Conhecendo as percepções de seus principais públicos, uma organização adquire 

ferramentas para elaborar uma política mais adequada de gerenciamento de sua reputação.  
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3 METODOLOGIA  

 

O referencial teórico é o elemento norteador da escolha do arcabouço conceitual a ser 

utilizado durante o processo de investigação que tem por objetivo responder à pergunta de 

pesquisa. (Malhotra, 2001). A finalidade deste capítulo, portanto, é fazer uma incursão na 

metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos no trabalho.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo teve como estratégia metodológica um survey que se utiliza de um 

questionário elaborado mediante perguntas padronizadas respondidas por todos os elementos 

que constituem uma amostra da população examinada. Tal população é, neste caso, 

representada por stakeholders da BHTRANS. Todos os elementos da amostra respondem 

exatamente às mesmas questões que lhes são apresentadas da mesma forma. Tal procedimento 

permite, então, um tratamento e análise estatística dos dados tal como se procedeu nesta 

dissertação. 

 

De acordo com Hair Junior et al. (2005), a pesquisa survey possui três finalidades: descrição, 

explicação e exploração. Na primeira, o survey permite enunciados descritivos de uma 

população, descobrindo a distribuição de certos traços e atributos. Na segunda, o método 

permite fazer asserções explicativas sobre a população estudada. E na terceira, o survey 

fornece um mecanismo de busca quando se está começando a investigação de algum tema. 

 

Para responder aos objetivos estabelecidos foi elaborado um questionário a partir do modelo 

teórico proposto por Riel e Fombrun (2007) e Fombrun et al.(2000) (Rep Trak Pulse®), que 

contempla as expectativas sociais de determinados públicos a respeito da reputação de uma 

organização (Apêndice A). Buscou-se elaborar questões que representassem o modelo, 

criando assertivas que pudessem correlacionar as dimensões e os atributos da formação da 

reputação descritos pelo modelo teórico utilizado, considerando, entretanto, as características 

inerentes ao setor público.   

 

Para tanto, o uso da escala Likert de cinco pontos mostrou-se mais eficaz por ser amplamente 

conhecida, de fácil entendimento, aplicação e análise, pretendendo registrar o nível de 

concordância ou discordância com uma declaração apresentada (Malhotra, 2006). 
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Os indicadores das dimensões propostas pelo modelo Rep Trak® variam em função da 

natureza da instituição cuja reputação está sendo examinada, bem como em função do caráter 

congnitivo e comportamental do público pesquisado. (Ponzi, Fombrun, & Gardberg, 2011). 

 

Portanto, o inquérito consta de afirmações a respeito de atributos que compõem a reputação, 

tendo sido elaborado com base em dimensões de caráter afetivo e cognitivo dos respondentes,  

sendo necessárias adaptações de acordo com as características da instituição pesquisada e de 

seus públicos, conforme esquema apresentado no quadro abaixo. 

 

 

Dimensões 
da 

Reputação 

 
Atributos do modelo Rep Trak® Indicadores do questionário 

Ambiente de 
Trabalho 

A empresa recompensa de forma 
justa. 
A empresa cuida do bem-estar e da 
saúdo dos empregados. 
A empresa oferece oportunidades 
iguais aos empregados. 

Observo que os funcionários da BHTRANS se sentem 
satisfeitos ao ajudar aos cidadãos e motoristas. 

Acredito que a BHTRANS orienta bem seus 
funcionários para realizar seus trabalhos. 

De modo geral, percebo que os funcionários da 
BHTRANS estão satisfeitos com seu trabalho. 

Cidadania 

Responsabilidade ambiental da 
empresa. 
A empresa apoia causas relacionadas 
à cidadania. 
A empresa contribui para o 
desenvolvimento social. 

Acredito que a BHTRANS é importante para o 
desenvolvimento e o futuro da cidade. 

Acredito que a BHTRANS atua dentro do princípio 
da responsabilidade ambiental. 

De modo geral, a BHTRANS parece ser uma empresa 
que contribui muito para a boa qualidade de vida em 
Belo Horizonte. 

Governança 

A empresa age com abertura e 
transparência. 
A empresa tem um comportamento 
ético. 
A empresa age com justiça na 
condução de seus negócios. 

Acredito que os funcionários da BHTRANS aplicam 
multas com justiça aos motoristas. 

A BHTRANS parece ser uma empresa honesta na 
condução das políticas públicas de Belo Horizonte. 

Acredito que a BHTRANS seja uma empresa ética. 

Acredito que a BHTRANS atua com transparência na 
gestão de seus serviços. 

De modo geral, considero a BHTRANS uma empresa 
que conduz suas atividades com ética e justiça. 

Inovação 

A empresa incentiva novas ideias. 
A empresa é pioneira em seu 
mercado. 
A empresa é ágil para adaptação às 
mudanças. 

Considero a BHTRANS uma instituição inovadora na 
administração do transporte urbano. 

Acredito que a BHTRANS se adapta às mudanças 
urbanas com rapidez, oferecendo soluções à cidade e 
cidadãos. 

De modo geral, considero a BHTRANS uma empresa 
aberta a novas ideias e inovadora, para auxiliar os 
cidadãos. 
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Dimensões 
da 

Reputação 

 
Atributos do modelo Rep Trak® Indicadores do questionário 

Liderança 

A empresa é bem organizada. 
A empresa possui líderes 
carismáticos. 
O corpo gerencial da empresa é 
excelente. 
A empresa possui visão clara de 
futuro. 

A BHTRANS parece ser uma empresa que contribui 
muito para o futuro da cidade de Belo Horizonte. 

A BHTRANS parece exercer uma atuação forte na 
gestão urbana de BH. 

A BHTRANS parece ser uma empresa bem 
organizada. 

De modo geral, acredito que a BHTRANS contribui 
muito para o desenvolvimento da sociedade. 

Performance 
(Desempenho) 

A empresa dá retorno aos 
investidores. 
Os resultados financeiros da empresa 
são sólidos. 
A empresa tem perspectivas de 
crescimento. 

A BHTRANS parece ser uma empresa lucrativa. 

Acredito que a BHTRANS seja uma empresa que está 
sempre em crescimento. 

De modo geral, acredito que a BH TRANS seja uma 
empresa sólida e lucrativa. 

Produtos e 
Serviços 

Os produtos ou serviços da empresa 
são de alta qualidade. 
Há boa relação custo x benefícios 
para adquirir os produtos ou serviços 
da empresa. 
Os produtos ou serviços da empresa 
atendem às necessidades dos 
consumidores.  

Os serviços prestados pela BHTRANS são de boa 
qualidade. 

Acredito que a BHTRANS atende bem às 
necessidades dos cidadãos. 

De modo geral, acredito que os serviços prestados 
pela BHTRANS são importantes para a população. 

 Quadro 2 – Relação entre os atributos do modelo Rep Trak® e os indicadores do questionário aplicado. 
  Fonte: A autora. 
 

 

O questionário atende, portanto, ao objetivo central da pesquisa: identificar o nível de 

reputação da BHTRANS na perspectiva dos motoristas de veículos particulares e dos taxistas 

que circulam na região centro-sul de Belo Horizonte.  

 

3.2 População e amostra 

 

O estudo foi realizado junto a usuários de produtos e serviços da BHTRANS na região centro 

sul de Belo Horizonte. A pesquisa foi aplicada em 191 motoristas de veículos particulares e 

245 taxistas da região centro-sul de Belo Horizonte, totalizando 436 questionários.  

 

O processo de seleção dos entrevistados nesta pesquisa pode ser considerado por 

conveniência, pela escolha dos locais de aplicação: bairros da região centro sul de Belo 

Horizonte, no caso dos taxistas, e internet, no caso dos motoristas de veículos particulares. A 

amostra também pode ser caracterizada como aleatória em função dos respondentes serem 

selecionados de forma completamente arbitrária (Vergara, 2007).  
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Foram aplicados 60 questionários como pré-teste, visando identificar a compreensão do 

instrumento e a facilidade de aplicação do mesmo junto aos públicos; deste total, 30 foram 

aplicados a taxistas, mediante condução de pesquisador, na região do bairro Barro Preto, onde 

existem vários pontos de taxi. Os outros 30 foram aplicados em motoristas de veículos 

particulares que dirigem seus veículos nessa mesma região, selecionados pela internet, a partir 

da rede de relacionamentos da pesquisadora, e respondidos por intermédio de preenchimento 

eletrônico via aplicativo Google Docs. Esses testes objetivaram verificar se os respondentes 

compreenderam o significado das assertivas e alternativas de resposta. Como resultado dos 

pré-testes não foram detectadas necessidades de alterações no conteúdo das perguntas. 

 

Seguindo o mesmo método do pré-teste, procedeu-se a aplicação do inquérito para os taxistas 

presencialmente, em papel, conduzido por entrevistadores, nos seguintes bairros: Barro Preto, 

Lourdes, Centro, Santa Efigênia, Santo Agostinho, Funcionários, Prado e Belvedere.  Para os 

motoristas de veículos particulares os questionários foram encaminhados por e-mail e redes 

sociais mediante formulário elaborado através do Google Docs.  

 

No entanto, a pesquisa não pode ser considerada probabilística em relação à população que 

dirige na região centro-sul de Belo Horizonte e está sujeita aos serviços e normas da 

BHTRANS. Em resumo, amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo (Mattar, 2014).  

 

3.3 Tratamento e análise estatística dos dados  

 

Os dados quantitativos foram tabulados mediante utilização dos softwares Statistical Package 

for Social Science (SPSS) e Excel. Inicialmente examinou-se o perfil da amostra utilizada 

mediante uma distribuição em frequência dos públicos escalonados, ou seja, dos taxistas e dos 

motoristas de veículos particulares. Adicionalmente examinou-se a consistência interna da 

escala do questionário construído a partir do modelo teórico utilizado nesta dissertação. Neste 

caso, o que se fez foi examinar a intensidade das correlações entre os indicadores dos 

construtos, o que permitiu verificar a confiabilidade da escala por meio do coeficiente Alfa de 

Cronbach (α), como é amplamente conhecido (Chonbach, 1951). Tal coeficiente avalia o grau 
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em que o resultado medido reflete o resultado verdadeiro daquilo que o pesquisador se propõe 

a medir (Hair; Anderson; Tatham & Black, 2005). 

 

Em terceiro lugar, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, objetivando proceder a 

uma comparação entre os indicadores correspondestes aos construtos que caracterizam a 

reputação da BHTRANS na opinião dos taxistas e motoristas particulares (Spector, 1992). 

Finalmente, testou-se a existência de uma diferença estatisticamente significativa entre os dois 

públicos examinados com relação aos sete construtos (dimensões) que constituem a percepção 

da representação da BHTRANS.  

 

O modelo utilizado para medir a reputação teve como base uma escala de cinco pontos, na 

qual: 1- Discordo totalmente;  2 – Discordo;  3 – Não concordo nem discordo,; 4 – Concordo 

e 5 – Concordo totalmente.  Com isso, considera-se que, em uma análise de frequência, 

índices maiores ou iguais a quatro remetem a uma reputação favorável (positiva), enquanto 

índices menores ou iguais a dois remetem a uma reputação desfavorável (negativa).



 63 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção é constituída pela análise dos resultados mediante um tratamento estatístico 

detalhado de cada um dos quatro aspectos considerados no item 3.3 deste trabalho. 

 

4.1 Perfil da amostra utilizada 

 

Integra esta pesquisa uma amostra de 436 motoristas, constituída por 245 taxistas (56,2%) que 

circulam na região centro-sul de Belo Horizonte e por 191 motoristas de veículos particulares 

(43,8%). A Tabela 2 mostra que 240 ou 98% pertencem ao sexo masculino no grupo de 

taxistas, enquanto que 111 ou 58,1% pertencem ao sexo masculino no grupo de motoristas 

com veículos particulares. 

 

Tabela 2 
Distribuição da amostra segundo o sexo e os grupos de motoristas pesquisados 

Sexo 
Grupo 

Taxistas Motoristas Particulares 

Feminino 5 2,0% 80 41,9% 

Masculino 240 98,0% 111 58,1% 

Total 245 100,0% 191 100,0% 

                  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Em termos de tempo que atua no trânsito, o maior percentual dos taxistas pesquisados atuam 

entre 10 a 20 anos (38,4 %). Compõem o percentual restante, 28,2% de taxistas que atuam há 

mais de 20 anos e 19,2% de taxistas que atuam entre seis e nove anos. Para os motoristas de 

veículos particulares, o maior percentual atua há mais de 20 anos (35,1%). Compõem o 

percentual restante, 31,4% de motoristas particulares que atuam entre 10 e 20 anos e 23,6% de 

motoristas que atuam entre seis e nove anos (Tabela 3). 

 
Tabela 3 

Distribuição da amostra segundo o tempo de atuação no trânsito e os grupos de motoristas pesquisados 

Tempo em que atua no trânsito, 
sendo usuário da BHTRANS: 

Grupo 
Taxistas Motoristas Particulares 

Até 1 ano 5 2,0% 4 2,1% 
De 1 a 5 anos 30 12,2% 15 7,9% 
De 6 a 9 anos 47 19,2% 45 23,6% 
De 10 a 20 anos 94 38,4% 60 31,4% 
Mais de 20 anos 69 28,2% 67 35,1% 
Total 245 100,0% 191 100,0% 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Estabelecendo-se a relação entre o grau de escolaridade e os grupos de motoristas, verificou-

se que dentre os taxistas, a maior concentração possui ensino médio, totalizando um 

percentual de 68,6%. Quanto aos motoristas de veículos particulares, 55% possuem pós-

graduação e 42,4% possui nível superior (Tabela 4). 

 
Tabela 4 

Distribuição da amostra segundo a escolaridade e os grupos de motoristas pesquisados 

Escolaridade 
Grupo 

Taxistas Motoristas Particulares 

Ensino médio 168 68,6% 4 2,1% 

Fundamental 37 15,1% 1 0,5% 

Nível superior 40 16,3% 81 42,4% 

Pós-graduação, mestrado, doutorado 0 0%  105 55,0% 

Total 245 100,0% 191 100,0% 

           Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Em relação à residência, pode-se dizer que 84,9% dos taxistas amostrados residem em Belo 

Horizonte e 79,1% dos motoristas com veículos particulares também. 

 

Tabela 5 
Distribuição da amostra segundo a residência e os grupos de motoristas pesquisados 

Residência 
Grupo 

Taxistas Motoristas Particulares 

Belo Horizonte 208 84,9% 151 79,1% 

Outra cidade 37 15,1% 40 20,9% 

Total 245 100,0% 191 100,0% 

                      Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

4.2 Análise de consistência da escala utilizada 

 

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada um dos sete construtos (ou 

dimensões) que, em conjunto, representam a reputação, de acordo com o modelo Rep Trak 

Pulse®, utilizado nesta dissertação, foi realizada por meio da utilização do coeficiente Alfa de 

Crombach (α), largamente utilizado pela academia (Hair; Anderson; Tatham & Black, 2005). 

 

A Tabela 6 apresenta uma síntese dos dados obtidos com a amostra trabalhada. Os valores 

encontrados mostram que o instrumento de medida utilizado (questionário) é confiável, uma 

vez que os valores do Coeficiente Alfa de Combach (α) são superiores ao valor mínimo 

normalmente recomendado em torno de 0,7 (Malhotra, 2006). Uma análise ainda mais 
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detalhada mostra que apenas um dos indicadores - Acredito que os funcionários da BHTRANS 

aplicam multas com justiça aos motoristas - poderia ser questionável na composição do 

construto governança. Entretanto, sua exclusão não melhoraria de modo significativo a 

consistência da escala, pois elevaria o Coeficiente Alfa de Crombach de 0,853 para 0,875. 

Deste modo, optou-se por mantê-lo em face da inexistência de uma razão teórica sólida para 

suprimi-lo como indicador do construto. 

 

A mesma linha de raciocínio foi aplicada para a manutenção do indicador - De um modo geral, 

acredito que os serviços prestados pela BHTRANS são importantes para a população -. Por 

outro lado, o indicador - Acredito que a BHTRANS seja uma empresa que está sempre em 

crescimento - foi excluído da representação do construto performance, pois sua exclusão 

provocou um aumento no Coeficiente Alfa de Crombach de 0,561 para 0,676.  

 

Esta síntese mostra como o primeiro objetivo específico, cuja proposta foi analisar a 

confiabilidade da escala do questionário referente aos construtos que compõem o modelo 

utilizado nesta pesquisa foi alcançado. 

 

Tabela 6 
Dimensões iniciais da pesquisa 

Questões Dimensões Variáveis 
Alfa de 

Crombach 
Alfa de Crombach se 

Item Deletado 

5 

Ambiente 
de Trabalho 

Observo que os funcionários da BHTRANS se 
sentem satisfeitos ao ajudar aos cidadãos e 
motoristas. 

 ,560 

6 
Acredito que a BHTRANS orienta bem seus 
funcionários para realizar seus trabalhos. 

0,617 ,386 

8 
De modo geral, percebo que os funcionários 
da BHTRANS estão satisfeitos com seu 
trabalho. 

 ,590 

12 

Cidadania 

Acredito que a BHTRANS é importante para 
o desenvolvimento e o futuro da cidade. 

 ,505 

13 
Acredito que a BHTRANS atua dentro do 
princípio da responsabilidade ambiental. 

0,685 ,606 

4 
De modo geral, a BHTRANS parece ser uma 
empresa que contribui muito para a boa 
qualidade de vida em Belo Horizonte. 

 ,643 

7 

Governança 

Acredito que os funcionários da BHTRANS 
aplicam multas com justiça aos motoristas. 

 ,875** 

21 
A BHTRANS parece ser uma empresa 
honesta na condução das políticas públicas de 
Belo Horizonte. 

 ,812 

22 
Acredito que a BHTRANS seja uma empresa 
ética. 

0,853 ,796 
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Tabela 6 
Dimensões iniciais da pesquisa 

Questões Dimensões Variáveis Alfa de 
Crombach 

Alfa de Crombach se 
Item Deletado 

23 

Governança 

Acredito que a BHTRANS atua com 
transparência na gestão de seus serviços. 

 ,825 

24 
De modo geral, considero a BHTRANS uma 
empresa que conduz suas atividades com ética 
e justiça. 

 ,800 

15 

Inovação 

Considero a BHTRANS uma instituição 
inovadora na administração do transporte 
urbano. 

 ,705 

16 
Acredito que a BHTRANS se adapta às 
mudanças urbanas com rapidez, oferecendo 
soluções à cidade e cidadãos. 

0,799 ,743 

17 
De modo geral, considero a BHTRANS uma 
empresa aberta a novas ideias e inovadora, 
para auxiliar os cidadãos. 

 ,727 

1 

Liderança 

A BHTRANS parece ser uma empresa que 
contribui muito para o futuro da cidade de 
Belo Horizonte. 

 ,704 

2 
A BHTRANS parece exercer uma atuação 
forte na gestão urbana de BH. 

0,789 ,708 

3 
A BHTRANS parece ser uma empresa bem 
organizada. 

 ,773 

14 
De modo geral, acredito que a BHTRANS 
contribui muito para o desenvolvimento da 
sociedade. 

 ,759 

18 

Performance 

A BHTRANS parece ser uma empresa 
lucrativa. 

 ,354 

19 
Acredito que a BHTRANS seja uma empresa 
que está sempre em crescimento. 

0,561 ,676* 

20 
De modo geral, acredito que a BH TRANS 
seja uma empresa sólida e lucrativa. 

 ,339 

9 

Produtos e 
Serviços 

Os serviços prestados pela BHTRANS são de 
boa qualidade. 

 ,648 

10 
Acredito que a BHTRANS atende bem às 
necessidades dos cidadãos. 

0,796 ,686 

11 
De modo geral, acredito que os serviços 
prestados pela BHTRANS são importantes 
para a população. 

 ,824** 

 * Optou-se por retirar o item.   
** Optou-se por não retirar o item. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
 

 
4.3 Análise da importância dos indicadores referentes à reputação da BHTRANS 

 

Neste caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite uma comparação de 

dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de postos como ocorre na 
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escala Likert utilizada nesta dissertação (Spector, 1992). Na aplicação deste tipo de teste, o 

mesmo respondente fornece mais de uma informação que, no presente caso, refere-se aos 

escores atribuídos a cada indicador.  

 

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se há diferença significativa entre os 

construtos de reputação e também se esta diferença existe entre os indicadores ao considerar 

cada construto individualmente. Quando a hipótese básica – não há diferença significativa 

entre os construtos ou entre os indicadores de um mesmo construto – é rejeitada procede-se, 

ainda, ao teste de comparações múltiplas para identificar as diferenças entre pares de 

construtos ou de indicadores.  

 

As Tabelas de 7 a 14 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico SPSS. 

Comparando-se a probabilidade de significância calculada (P-valor) com um nível de 

significância de 5%, ou até mesmo de 1%, foram obtidas as seguintes conclusões: 

a) o construto que impacta mais a reputação é a performance (Tabela 7); 

b) o construto ambiente de trabalho é mais impactado pelo indicador  -  De um modo 

geral percebo que os funcionários da BHTRANS estão satisfeitos com seu 

trabalho (Tabela 8); 

c) o construto cidadania é mais impactado pelo indicador  - Acredito que a 

BHTRANS é importante para o desenvolvimento e o futuro da cidade (Tabela 9); 

d) o construto governança é mais impactado pelo indicador  - Acredito que a 

BHTRANS seja uma empresa ética (Tabela 10); 

e) o construto inovação é composto por indicadores que não apresentam impactos 

estatisticamente diferenciados, pois a probabilidade de significância calculada 

(0,165) é superior ao nível de significância 1%, ou até mesmo 5%, (Tabela 11); 

f) o construto liderança é composto por indicadores que não apresentam impactos 

estatisticamente diferentes ao nível de significância de 1% (Tabela 12); 

g) o construto performance é mais impactado pelo indicador - A BHTRANS parece 

ser uma empresa lucrativa (Tabela 13); 

h) o construto produtos e serviços é mais impactado pelo indicador - De um modo 

geral acredito que os serviços prestados pela BHTRANS são importantes para a 

população (Tabela 14). 
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A análise procedente atende ao segundo objetivo específico desta dissertação que consiste em 

identificar os impactos dos indicadores sobre os construtos do modelo teórico utilizado, 

mostrando quais são os atributos de reputação mais importantes nas percepções dos públicos 

consultados.  

 

Tabela 7 
Caracterização da amostra total segundo os sete construtos sobre reputação 

Construtos sobre 
Reputação 

Medidas Descritivas 
P-valor 

n Média DP P25 Mediana P75 

Performance 436 3,74 0,97 3,00 3,67 4,67 

P<0,001** 

Cidadania 436 2,73 1,15 1,67 2,67 3,67 

Produtos e Serviços 436 2,72 1,21 2,00 2,67 3,67 

Liderança 436 2,52 1,14 1,50 2,50 3,25 

Governança 436 2,46 1,14 1,40 2,40 3,20 

Ambiente de Trabalho 436 2,15 0,94 1,08 2,00 3,00 

Inovação 436 2,04 1,14 1,00 1,67 2,67 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
    Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

    – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
    – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%). 
    – DP: desvio padrão 
    – P: percentil. 
 

Tabela 8 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de ambiente de trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média DP P25 Mediana P75 

8) De modo geral, percebo que 
os funcionários da BHTRANS 
estão satisfeitos com seu 
trabalho. 

2,18 1,12 1,00 2,00 3,00 

p<0,001** 
6) Acredito que a BHTRANS 
orienta bem seus funcionários 
para realizarem seus trabalhos. 

2,12 1,15 1,00 2,00 3,00 

5) Observo que os funcionários 
da BHTRANS se sentem 
satisfeitos ao ajudar os 
cidadãos e motoristas. 

2,11 1,36 1,00 2,00 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman 

– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a 

saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%). 
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Tabela 9 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de cidadania 

Cidadania 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média DP P25 Mediana P75 

12) Acredito que a BHTRANS é 
importante para o desenvolvimento e o 
futuro da cidade. 

3,14 1,61 1,00 4,00 5,00 

p<0,001** 

13) Acredito que a BHTRANS atua 
dentro do princípio da responsabilidade 
ambiental. 

2,86 1,43 1,00 3,00 4,00 

4) De modo geral, a BHTRANS parece 
ser uma empresa que contribui muito 
para a boa qualidade de vida em Belo 
Horizonte. 

2,20 1,34 1,00 2,00 3,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

  – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
  – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, 

a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%). 

 

Tabela 10 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de governança 

Governança 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média DP P25 Mediana P75 

22) Acredito que a BHTRANS seja uma empresa 
ética. 

2,64 1,44 1,00 2,50 4,00 

p<0,001** 

21) A BHTRANS parece ser uma empresa honesta 
na condução das políticas públicas de Belo 
Horizonte. 

2,55 1,45 1,00 2,00 4,00 

24) De modo geral, considero a BHTRANS uma 
empresa que conduz suas atividades com ética e 
justiça. 

2,44 1,35 1,00 2,00 4,00 

7) Acredito que os funcionários da BHTRANS 
aplicam multas com justiça aos motoristas. 

2,34 1,51 1,00 2,00 4,00 

23) Acredito que a BHTRANS atua com 
transparência na gestão de seus serviços. 

2,32 1,44 1,00 2,00 3,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

  – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
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Tabela 11 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de inovação 

Inovação 
Medidas Descritivas 

P-Valor 
Média DP P25 Mediana P75 

15) Considero a BHTRANS uma instituição inovadora na 
administração do transporte urbano. 

2,00 1,37 1,00 1,00 3,00 

0,165 

16) Acredito que a BHTRANS se adapta às mudanças 
urbanas com rapidez, oferecendo soluções à cidade e 
cidadãos. 

2,02 1,32 1,00 1,00 3,00 

17) De modo geral, considero a BHTRANS uma empresa 
aberta a novas ideias e inovadora, para auxiliar os 
cidadãos. 

2,09 1,35 1,00 2,00 3,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

   – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 

Tabela 12 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de liderança 

Liderança 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média DP P25 Mediana P75 

3) A BHTRANS parece ser uma empresa bem 
organizada. 

2,67 1,51 1,00 2,00 4,00 

0,013* 

14) De modo geral, acredito que a BHTRANS 
contribui muito para o desenvolvimento da 
sociedade. 

2,56 1,44 1,00 2,00 4,00 

2) A BHTRANS parece exercer uma atuação 
forte na gestão urbana de BH. 

2,52 1,49 1,00 2,00 4,00 

1) A BHTRANS parece ser uma empresa que 
contribui muito para o futuro da cidade de Belo 
Horizonte. 

2,35 1,38 1,00 2,00 4,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

   – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 

Tabela 13 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de performace 

Performance 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média DP P25 Mediana P75 

18) A BHTRANS parece ser uma 
empresa lucrativa. 

4,21 1,21 4,00 5,00 5,00 

p<0,001** 20) De modo geral, acredito que a 
BHTRANS seja uma empresa 
sólida e lucrativa. 

3,83 1,31 3,00 4,00 5,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

  – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
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Tabela 14 
Caracterização da amostra total segundo os indicadores de produtos e serviços 

Produtos e Serviços 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P P25 Mediana P75 

11) De modo geral, acredito que os 
serviços prestados pela BHTRANS são 
importantes para a população. 

3,51 1,48 2,00 4,00 5,00 

p<0,001** 9) Os serviços prestados pela BHTRANS 
são de boa qualidade. 

2,46 1,46 1,00 2,00 4,00 

10) Acredito que a BHTRANS atende 
bem às necessidades dos cidadãos. 

2,19 1,36 1,00 2,00 4,00 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

  – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 

 
4.4 Comparação entre as percepções dos públicos em relação aos construtos de reputação 

 

Neste item, procedeu-se a um teste de diferença de médias para permitir uma comparação 

entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas duas categorias de usuários 

dos serviços da BHTRANS. Neste caso, compararam-se as percepções considerando-se 

incialmente cada um dos sete construtos que compõem a reputação da BHTRANS, de acordo 

com o modelo teórico (Tabela 15). 

 

Tabela 15 
Avaliação dos escores referentes aos construtos sobre a reputação da BHTRANS por público 

Construtos (dimensões) Grupo N Média D.P P-valor 

Ambiente de Trabalho taxista 245 2,01 0,99 
,000** 

motorista particular 191 2,34 0,83 

Cidadania taxista 245 2,86 1,26 
,007** 

motorista particular 191 2,56 0,96 

Governança taxista 245 2,62 1,30 
,001** 

motorista particular 191 2,25 0,86 

Inovação taxista 245 2,22 1,30 
,000* 

motorista particular 191 1,80 0,83 

Liderança taxista 245 2,65 1,28 
,009** 

motorista particular 191 2,36 0,91 

Performance taxista 245 3,84 1,01 
,013* 

motorista particular 191 3,61 0,91 

Produtos e Serviços taxista 245 2,93 1,32 
,000** 

motorista particular 191 2,45 0,99 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t para amostras independentes. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

 - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, 
a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%). 
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Na sequência, o mesmo tipo de teste foi utilizado para uma comparação entre as duas 

categorias de usuários, considerando cada um dos vinte e quatro indicadores. Cada indicador 

aqui mencionado corresponde a uma assertiva do questionário, como mostra a Tabela 16. 

  

Tabela 16 
Avaliação dos escores referentes aos indicadores sobre a reputação da BHTRANS por público 

Indicadores (atributos) Grupo N Média D.P P-
valor 

1) A BHTRANS parece ser uma empresa que 
contribui muito para o futuro da cidade de Belo 
Horizonte. 

Taxistas 245 2,36 1,54 ,943 

Motoristas Particulares 191 2,35 1,15  

2) A BHTRANS parece exercer uma atuação forte 
na gestão urbana de BH. 

Taxistas 245 2,47 1,64 ,459 

Motoristas Particulares 191 2,58 1,26  

3) A BHTRANS parece ser uma empresa bem 
organizada. 

Taxistas 245 3,00 1,69 ,000** 
Motoristas Particulares 191 2,26 1,11  

4) De modo geral, a BHTRANS parece ser uma 
empresa que contribui muito para a boa qualidade 
de vida em Belo Horizonte. 

Taxistas 245 2,27 1,50 ,245 

Motoristas Particulares 191 2,12 1,09  

5) Observo que os funcionários da BHTRANS se 
sentem satisfeitos ao ajudar os cidadãos e 
motoristas. 

Taxistas 245 2,14 1,56 ,592 

Motoristas Particulares 191 2,07 1,07  

6) Acredito que a BHTRANS orienta bem seus 
funcionários para realizarem seus trabalhos. 

Taxistas 177 1,86 1,20 ,000** 
Motoristas Particulares 185 2,37 1,04  

7) Acredito que os funcionários da BHTRANS 
aplicam multas com justiça aos motoristas. 

Taxistas 245 2,44 1,74 ,146 

Motoristas Particulares 191 2,23 1,12  

8) De modo geral, percebo que os funcionários da 
BHTRANS estão satisfeitos com seu trabalho. 

Taxistas 245 1,90 1,17 ,000** 
Motoristas Particulares 191 2,55 0,93  

9) Os serviços prestados pela BHTRANS são de 
boa qualidade. 

Taxistas 245 2,73 1,64 ,000** 
Motoristas Particulares 191 2,11 1,11  

10) Acredito que a BHTRANS atende bem às 
necessidades dos cidadãos. 

Taxistas 245 2,34 1,55 ,009** 
Motoristas Particulares 191 2,00 1,03  

11) De modo geral, acredito que os serviços 
prestados pela BHTRANS são importantes para a 
população. 

Taxistas 245 3,72 1,57 ,001** 

Motoristas Particulares 191 3,24 1,31  

12) Acredito que a BHTRANS é importante para o 
desenvolvimento e o futuro da cidade. 

Taxistas 245 3,25 1,76 ,118 

Motoristas Particulares 191 3,01 1,39  

13) Acredito que a BHTRANS atua dentro do 
princípio da responsabilidade ambiental. 

Taxistas 244 3,08 1,60 ,000** 
Motoristas Particulares 191 2,57 1,12  

14) De modo geral, acredito que a BHTRANS 
contribui muito para o desenvolvimento da 
sociedade. 

Taxistas 245 2,77 1,62 ,000** 

Motoristas Particulares 191 2,28 1,12  

15) Considero a BHTRANS uma instituição 
inovadora na administração do transporte urbano. 

Taxistas 245 2,19 1,60 ,002** 
Motoristas Particulares 191 1,77 0,95  

16) Acredito que a BHTRANS se adapta às 
mudanças urbanas com rapidez, oferecendo 
soluções à cidade e cidadãos. 

Taxistas 245 2,21 1,52 ,001** 

Motoristas Particulares 191 1,77 0,96  

17) De modo geral, considero a BHTRANS uma 
empresa aberta a novas ideias e inovadora, para 
auxiliar os cidadãos. 

Taxistas 244 2,27 1,57 ,001** 

Motoristas Particulares 191 1,85 0,95  

18) A BHTRANS parece ser uma empresa 
lucrativa. 

Taxistas 245 4,35 1,22 ,007** 
Motoristas Particulares 191 4,04 1,16  
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Tabela 16 
Avaliação dos escores referentes aos indicadores sobre a reputação da BHTRANS por público 

Indicadores (atributos) Grupo N Média D.P P-
valor 

20) De modo geral, acredito que a BHTRANS seja 
uma empresa sólida e lucrativa. 

Taxistas 245 3,91 1,45 ,148 

Motoristas Particulares 191 3,73 1,10  

21) A BHTRANS parece ser uma empresa honesta 
na condução das políticas públicas de Belo 
Horizonte. 

Taxistas 245 2,73 1,68 ,004** 

Motoristas Particulares 191 2,32 1,04  

22) Acredito que a BHTRANS seja uma empresa 
ética. 

Taxistas 245 2,85 1,68 ,000** 
Motoristas Particulares 191 2,37 1,00  

23) Acredito que a BHTRANS atua com 
transparência na gestão de seus serviços. 

Taxistas 245 2,49 1,68 ,007** 
Motoristas Particulares 191 2,11 1,03  

24) De modo geral, considero a BHTRANS uma 
empresa que conduz suas atividades com ética e 
justiça. 

Taxistas 245 2,60 1,57 ,005** 

Motoristas Particulares 191 2,24 0,98  

  Fonte: Dados da pesquisa, 2016.      
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t para amostras independentes. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

 - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, 
a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95%) 

 

A amostra utilizada apresentou evidência a favor da existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as percepções dos dois tipos de usuários para todos os construtos. Além 

disso, os resultados mostraram haver um maior índice de concordância com as afirmações 

propostas pelos indicadores por parte dos taxistas, tendo como única exceção o caso do 

construto ambiente de trabalho (Tabela 15). 

 

Procedeu-se, finalmente, utilizando-se o mesmo tipo de teste, a uma comparação entre os dois 

grupos de usuários, considerando-se cada um dos vinte e quatro indicadores para captar a 

reputação. Neste caso, os resultados indicaram uma diferença estatisticamente significativa 

para dezessete desses indicadores (P-valor inferior a 5% na Tabela 16). Entre esses, conforme 

se pode observar nesta Tabela 16, mostram que os taxistas tendem a “concordar” mais com as 

afirmações propostas pela pesquisa do que o fazem os motoristas particulares, os quais 

mostram maior índice de concordância apenas para os indicadores referentes a atuação forte 

na gestão urbana (assertiva 2), uma boa orientação aos seus funcionários (assertiva 6) e à 

satisfação com o trabalho (assertiva 8). No entanto, os dois públicos ainda apresentam 

percepções pouco favoráveis à reputação da BHTRANS, com índices, em sua maioria abaixo 

de três. 

 

O terceiro e último objetivo de pesquisa foi assim alcançado, mediante os testes sobre a 

existência de uma possível diferença entre as percepções dos dois públicos de usuários dos 
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serviços prestados pela BHTRANS. Cumpriu-se, portanto, o objetivo de comparar os 

resultados encontrados entre os dois grupos pesquisados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões apresentadas neste capítulo referem-se a questão central desta pesquisa, que 

objetivou identificar e analisar a reputação da BHTRANS de acordo com a percepção de dois 

dos seus públicos-alvo: os motoristas de veículos particulares e os taxistas de Belo Horizonte. 

 

Pode-se afirmar que, no âmbito privado, diante da necessidade de as organizações se 

destacarem em ambientes altamente competitivos e comoditizados, tornou-se necessário 

buscar alternativas que possibilitassem aos vários stakeholders distinguirem uma organização 

de outra e facilitar suas escolhas por marcas e produtos. Nesse contexto, a reputação tornou-se 

fator determinante, pois se trata de recurso intangível capaz, entretanto, de tornar-se fonte de 

vantagem competitiva ao possibilitar a percepção única da organização frente à concorrência. 

 

A reputação posiciona a organização no mercado e na mente de seus públicos mediante 

diferenciais estabelecidos e difundidos e, consequentemente, tornando-a mais atrativa. Uma 

reputação favorável age, ainda, como um ímã no mercado, atraindo investidores e novos 

clientes, bem como fidelizando os já existentes. Pode, ainda, inibir a ação dos concorrentes e 

justificar preços e taxas cobradas. 

 

Já em relação às organizações públicas, ainda não há estudos suficientes para assegurar quais 

seriam as implicações e contribuições da reputação no comportamento de seus públicos. 

Acredita-se, portanto, que uma maior compreensão das relações com os diferentes públicos de 

uma organização pública poderia contribuir para a melhoria das políticas de relacionamento, 

bem como apoiar ou direcionar decisões gerenciais. Considerando os poucos estudos 

publicados sobre reputação contextualizados nas organizações públicas brasileiras foi 

elaborado um questionário adaptado do modelo teórico Rep Trak®. 

 

Os questionários aplicados aos motoristas de veículos particulares e taxistas de Belo 

Horizonte revelaram, de forma geral, sentimentos e opiniões pouco favoráveis à reputação da 

BHTRANS. A reputação da instituição, traduzida em sete dimensões (construtos) e 24 

atributos (indicadores), mostrou-se fraca, observando-se os resultados dos percentis mostrados 

na Tabela 7. 
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Uma explicação para tal comportamento diferenciado pode ser o momento no qual as 

pesquisas foram conduzidas, marcado por forte polêmica a respeito da chegada do Uber 

(aplicativo da iniciativa privada que permite a qualquer pessoa, com um "smartphone", 

chamar um carro com motorista, como se fosse um táxi) ao país, gerando descontentamento 

por parte dos taxistas. Outras razões podem residir em questões diversas como as condições 

de mobilidade urbana de Belo Horizonte, apesar intervenções de melhoria por parte poder 

público, a ineficiência do transporte coletivo, o rigor na fiscalização e punição das 

contravenções de trânsito ou até mesmo a falta de comunicação suficiente ou eficiente por 

parte da BHTRANS sobre suas políticas, condutas e obras. 

 

A análise também mostrou haver diferenças significativas entre as percepções dos dois 

públicos, tanto em relação às sete dimensões (construtos) do modelo, como em relação a cada 

um dos 24 atributos (indicadores) que as representam (Tabelas 15 e 16).  

 

Voltando-se a Tabela 16 observa-se que o grupo de taxistas “concordou” mais com as 

afirmativas do questionário que o grupo de motoristas de veículos particulares em relação a: 

aparência de uma empresa bem organizada (item 3), aos serviços prestados de boa qualidade 

(item 9), ao atendimento das necessidades do cidadão (item 10) , a importância do serviço 

para a população (item 11), a atuação com responsabilidade ambiental (item 13), a 

contribuição para o desenvolvimento da sociedade (item 14), a inovação da administração do 

transporte (item 15), a adaptação de mudanças urbanas (item 16), a abertura a novas ideias 

para auxílio ao cidadão (item 17), a aparência de uma empresa lucrativa (item 18), a 

honestidade na condução de políticas públicas (item 21), a ética (item 22), a transparência na 

gestão de serviços (item 23), a condução de atividades com ética (item 24) e a imagem 

positiva a população (item 25). O grupo de motoristas de veículos particulares “concordou” 

mais do que os taxistas nos assuntos: boa orientação dos funcionários (item 6) e satisfação dos 

funcionários com o trabalho (item 8). 

 

Os motoristas de taxis mostram percepções um pouco mais favoráveis e benevolentes do que 

os motoristas de veículos particulares, no entanto, ainda pode-se dizer que os dois públicos 

mostram percepções negativas em relação à reputação da BHTRANS, uma vez que a maioria 

dos índices encontrados gira em torno de três. Uma média acima da nota quatro representaria 

um resultado mais favorável à instituição pesquisada. 
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5.1 Limitações e sugestões para estudos futuros 

 

O exame da literatura sobre reputação orientou a construção deste trabalho, possibilitando 

responder à questão de pesquisa proposta.  Não obstante, cumpre destacar  algumas limitações 

inerentes aos procedimentos metodológicos utilizados. 

 

A escolha da metodologia aplicada mostrou-se um processo complexo, na medida em que 

necessitou de adaptações fundamentadas em estudos de grande amplitude, sem, porém, que 

houvesse tempo e recursos suficientes para a realização de entrevistas em profundidade que 

contribuíssem para uma melhor escolha dos indicadores de cada construto, ou seja, para uma 

formatação mais acurada de cada pergunta. Assim, tal limitação decorreu da impossibilidade 

de acesso aos indicadores efetivamente utilizados pelo Reputation Institute. 

 

A escolha intencional do público também poderia ser revista em futuros estudos. Isto se 

justifica em função do fato de que o nível de escolaridade diferente para os dois públicos pode 

impactar as respostas. 

 

Estudos futuros poderão, evidentemente, superar as limitações citadas se a elaboração do 

questionário for precedida de entrevistas semiestruturadas que possam ser norteadas pelos 

aspectos já considerados e testados pelo referido instituto. 

 

Ao se avaliar as implicações teóricas, observa-se que o presente estudo representa um apoio 

para a validação do modelo Rap Trak® mediante um estudo de caso com uma instituição 

pública, contribuindo para tornar o modelo mais robusto. 

 

Do ponto de vista gerencial, o estudo representa um instrumento não apenas de gestão, mas 

também de planejamento, podendo contribuir tanto para o aprimoramento do modelo de 

tomada de decisões, como para definição de estratégias que visem a um alinhamento entre o 

que a organização pretende e o que o público anseia. 
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Apêndice A 

 
Questionário estruturado para mensuração da reputação da BHTRANS 

 
Prezado Motorista, 
 
Estamos realizando uma pesquisa popular sobre a BHTRANS, para fins unicamente 
acadêmicos, destinando-se à realização de uma Tese de Mestrado em Administração, na 
Fundação Pedro Leopoldo. As respostas somente serão divulgadas em conjunto. Assim, o 
sigilo das respostas de cada questionário está garantido. 
Estamos solicitando sua importante colaboração, respondendo ao questionário abaixo. 
 
IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL _____________________________________ 
 
(  ) Taxista     (  ) Motorista de veículo particular  
 
Costuma circular com o veículo na região centro-sul de Belo Horizonte? 
 
(  ) Sim    (  ) Não 

 

 

Nº  
Sobre a BHTRANS, por gentileza, 

responda: 

 
Discordo 

Totalmente 
(fortemente) 

 
Discordo 

Não concordo 
nem discordo 

(neutro) 

 
Concordo 

 
Concordo 

Totalmente 
(fortemente) 

1 A BHTRANS parece ser uma empresa que 
contribui muito para o futuro da cidade de 

Belo Horizonte. 

     

2 A BHTRANS parece exercer uma atuação 
forte na gestão urbana de BH. 

     

3 A BHTRANS parece ser uma empresa bem 
organizada. 

     

4 De modo geral, a BHTRANS parece ser 
uma empresa que contribui muito para a boa 

qualidade de vida em Belo Horizonte. 

     

5 Observo que os funcionários da BHTRANS 
se sentem satisfeitos ao ajudar aos cidadãos e 

motoristas. 

     

6 Acredito que a BHTRANS orienta bem seus 
funcionários para realizar seus trabalhos. 

     

7 Acredito que os funcionários da BHTRANS 
aplicam multas com justiça aos motoristas. 

     

8 De modo geral, percebo que os funcionários 
da BHTRANS estão satisfeitos com seu 

trabalho. 

     

9 Os serviços prestados pela BHTRANS são 
de boa qualidade. 

     

10 Acredito que a BHTRANS atende bem às 
necessidades dos cidadãos. 

     

11 De modo geral, acredito que os serviços 
prestados pela BHTRANS são importantes 

para a população. 
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• Tempo em que atua no trânsito de Belo Horizonte, sendo usuário da BHTRANS:  

(  ) Até 1 ano  (  ) De 1 a 5 anos  (  ) De 5 a 10 anos  (  ) De 10 a 20 anos (  ) Mais de 20 anos  
 

• Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino   (  ) Outro 
 

• Escolaridade:  

(  ) Fundamental (  ) Ensino Médio (  ) Nível Superior (  ) Pós-graduação, mestrado, doutorado 
 

• Residência:     (  ) Belo Horizonte    (  ) Outra cidade 

 
 
 

12 Acredito que a BHTRANS é importante 
para o desenvolvimento e o futuro da 

cidade. 

     

13 Acredito que a BHTRANS atua dentro do 
princípio da responsabilidade ambiental. 

     

14 De modo geral, acredito que a BHTRANS 
contribui muito para o desenvolvimento da 

sociedade. 

     

15 Considero a BHTRANS uma instituição 
inovadora na administração do transporte 

urbano. 

     

16 Acredito que a BHTRANS se adapta às 
mudanças urbanas com rapidez, oferecendo 

soluções à cidade e cidadãos. 

     

17 De modo geral, considero a BHTRANS 
uma empresa aberta a novas ideias e 
inovadora, para auxiliar os cidadãos. 

     

18 A BHTRANS parece ser uma empresa 
lucrativa. 

     

19 Acredito que a BHTRANS seja uma 
empresa que está sempre em crescimento. 

     

20 De modo geral, acredito que a BHTRANS 
seja uma empresa sólida e lucrativa. 

     

21 A BHTRANS parece ser uma empresa 
honesta na condução das políticas públicas 

de Belo Horizonte. 

     

22 Acredito que a BHTRANS seja uma 
empresa ética. 

     

23 Acredito que a BHTRANS atua com 
transparência na gestão de seus serviços. 

     

24 De modo geral, considero a BHTRANS 
uma empresa que conduz suas atividades 

com ética e justiça. 

     


