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Resumo
O estudo da imagem organizacional vem ganhando importância no mundo
corporativo, pelo fato de proporcionar uma visão do negócio sob a ótica dos seus
clientes. Com essa prerrogativa, este trabalho surgiu a partir da necessidade de se
avaliar a imagem do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Primavera do Leste
(IFMT-PDL) perante seu público interno após cinco anos do início de suas atividades.
A pesquisa teve por objetivo identificar a percepção da imagem organizacional desse
Campus na perspectiva de seus docentes, discentes e servidores administrativos.
Como metodologia para atingir esse objetivo, optou-se por utilizar o método de
configuração da imagem (MCI) de Schuler & De Toni (2015). Conforme previsto nessa
metodologia, a pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, qualitativa, com a
realização de 19 entrevistas, que teve como resultado a configuração dos atributos
mais relevantes para a imagem da organização; a segunda, quantitativa, constituiu-se
na aplicação de 349 questionários para os três públicos pesquisados, com o intuito de
mensurar o grau de importância e satisfação dos atributos levantados na primeira
etapa do trabalho. Como principais resultados da pesquisa destaca-se a identificação
de 19 atributos que formam a imagem do IFMT-PDL, sendo os atributos qualificação
profissional, infraestrutura, ensino gratuito e pertencimento os que mais se
relacionaram à imagem central do instituto objeto desta pesquisa. Os níveis de
importância e satisfação que a população pesquisada conferiu aos atributos foram
considerados favoráveis à instituição, com nível de satisfação médio de 7,8 entre
todos os atributos mensurados. Os maiores pontos de melhoria identificados entre os
atributos foram: atividades práticas e novos cursos, que obtiveram média de 6,5 e 6,9,
respectivamente. No contexto global, a imagem da instituição foi considerada positiva
entre os três públicos pesquisados, demonstrando a capacidade do IFMT-PL em
cumprir sua finalidade de gerar qualificação profissional, com ensino gratuito e de
qualidade. Esses resultados deverão ser utilizados pelo IFMT-PDL no seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quinquênio 2019–2023.
Palavras-chave: Imagem organizacional. Instituto Federal de Mato Grosso. Método
de Configuração da Imagem.

Abstract
Organizational image study has gained relevance in the corporate world because it
provides a business view from its customers perspective. Therefore, this paper came
from the need to evaluate the organizational image of Federal Institute of Mato Grosso
- Primavera do Leste Campus, based on its internal public after five years of its
inauguration. The research aims to identify organizational image of this campus from
the perspective of its teachers, students and administrative staff. The methodology
choose the Image Configuration Method (ICM) proposed by Schuler e De Toni (2015)
in order to evaluate organizational image. As proposed in the methodology, the
research was divided into two steps, been the first step a qualitative evaluation that
used 19 interviews, which returns the most relevant attributes for its organizational
image. The second step proposed another quantitative evaluation which applied 349
identical questionnaires to the three surveyed audiences, in order to measure how
important and satisfactory are the attributes raised in the first stage of this work. The
main result of this research is the identification of 19 attributes that form the
organizational image of the IFMT-PDL, being the most attributes relate to the central
image of IFMT - Primavera do Leste Campus were Professional Qualification,
Infrastructure, Free Education and Belonging. The levels of importance and
satisfaction that the surveyed population gave to the attributes were considered
favorable to the institution with an average satisfaction level of (7.8) among all
measured attributes. The greatest improvement points identified among the attributes
were: Practical Activities and New Courses, which obtained an average of (6.5) and
(6.9) respectively. In the global context, the institution's image was considered positive
among the three surveyed publics, demonstrating the ability of IFMT - Primavera do
Leste Campus to fulfill its purpose of generating professional qualification, with free
and quality education. These results will be used by IFMT -PDL in its Institutional
Development Plan (IDP) during a five year period (2019 - 2023).
Key words: Organizational Image; Federal Institute of Mato Grosso; Image
Configuration Method;
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1 Introdução

Sob vários aspectos, as instituições de ensino são comprovadamente agentes
transformadores de uma região, a partir do desenvolvimento da população. Segundo
Piletti e Walter (2010), a escola é uma das instituições sociais que têm grande poder
de transformação. É por intermédio dela que tanto o homem quanto a sociedade
(comunidade) podem ser modificados com a interação entre eles.

A importância da criação dessas organizações de ensino vem desde o início da
colonização do Brasil. Montalvão (2008) afirma que durante 210 anos – 1549 a 1759
– a educação ficou a cargo dos jesuítas, que priorizavam num primeiro momento a
catequização dos gentios, constituindo assim o início da formação do trabalhador no
Brasil. E destaca, ainda, que a aprendizagem dos ofícios foi destinada inicialmente
aos índios e num segundo momento aos filhos de escravos, o que contribuiu para a
formação da cultura de que o ensino do trabalho manual é destinado às camadas
inferiores da sociedade.

Sobre essa cultura gerada no Brasil em relação ao trabalho manual, Cunha (2000)
discorreu que o resultado desse comportamento foi a aprendizagem compulsória de
ofícios, sobretudo por crianças e jovens que não tivessem escolha, escravos, crianças
largadas nas Casas de Roda, “meninos de rua”, delinquentes e outros
desafortunados.

A herança cultural de que as escolas profissionalizantes no Brasil são destinadas aos
menos favorecidos socialmente e estão a serviço do capitalismo para gerar mão de
obra barata perdura desde o início da colonização do Brasil. Um dos fatos mais
marcantes no sentido de mudar essa imagem do ensino profissionalizante no Brasil,
foi a criação dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia em 2008 (Otranto, 2010).

A Rede Federal tem como principal característica e finalidade ofertar educação
profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, qualificando
cidadãos que irão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional (Pacheco, 2010).
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Nessa perspectiva de incentivar a transformação nos arranjos locais e regionais, a
Rede Federal de Ensino passou desde 2008 por vários processos de expansão,
atuando em todos os estados da Federação chegando hoje a 643 Campi em
funcionamento,

de

acordo

com

o

Ministério

da

Educação

(MEC)

(http://portal.mec.gov.br/setec-programas-e-acoes/expansao-da-rede-federal).

O Instituto Federal de Mato Grosso possui 109 anos, iniciando sua trajetória como
Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso, depois Centro Federal de Educação
Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT) e, por fim, ao integrar a Rede Federal, com
a Lei 11.892/2008, passou a ser denominado Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

A estrutura do IFMT possui atualmente 14 Campi em funcionamento, além de quatro
Campi

avançados

abrangendo

17

cidades

do

Mato

Grosso,

totalizando

aproximadamente 25 mil alunos nos mais de 100 cursos distribuídos nos níveis:
superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias), pós-graduação (especializações e
mestrados), técnico (com ensino médio integrado, subsequente, concomitante e
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja), educação a Distância
(Universidade Aberta do Brasil - UAB - e Profuncionário), além de cursos de curta
duração.

O Campus Primavera do Leste foi criado há apenas cinco anos, não se conhecendo
ainda como a comunidade local avalia a instituição e seus respectivos cursos. Até o
momento, não foram realizadas pesquisas com este objetivo.
Com base no exposto, o principal objetivo da dissertação é identificar qual a imagem
do Campus diante da comunidade local após cinco anos de sua implantação. A
pergunta de pesquisa que norteou o trabalho foi: qual é a percepção da imagem
organizacional do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Primavera do Leste, na
perspectiva de seu público interno?

1.1 Objetivo geral

Avaliar a percepção da imagem organizacional do IFMT– Campus Primavera do Leste
(PDL), na perspectiva de seu público interno.
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1.2 Objetivos específicos
a) Identificar os principais atributos que formam a imagem do IFMT – Campus
PDL.
b) Mensurar a importância e a satisfação dos atributos dessa imagem.
c) Propor ações para melhoria da imagem.

1.3 Justificativa
A justificativa deste trabalho para o IFMT – Campus PDL é poder identificar como está
sua imagem perante a comunidade onde atua após cinco anos do início de suas
atividades, além de obter informações que possam servir de subsídio para a
elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que está sendo
elaborado para o quinquênio 2019–2023. Somam-se ainda os dados do último censo
escolar (2016) da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, que informa
estabilidade na demanda de alunos para ingresso no ensino médio até o ano de 2023,
sendo que é para esse público que o IFMT - Campus PDL designa o maior número
de vagas para ingressantes na instituição de acordo com a lei de criação dos institutos
federais.

O interesse do autor nesta temática está diretamente ligado à sua atividade-fim de
docente e também à possibilidade de desenvolver projetos de extensão que ajudem
a melhorar a percepção da imagem institucional do IFMT- Campus PDL na
comunidade local.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O capítulo 1, que é esta
introdução, faz a contextualização do assunto, discorrendo sobre o surgimento e
expansão da rede federal de ensino da qual faz parte o IFMT – Campus PDL, a
introdução sobre imagem organizacional, que é o tema do estudo, e a caracterização
da cidade de Primavera do Leste, foco desta pesquisa. Abrange também o problema,
objetivos geral e específicos, pergunta de pesquisa e justificativa.
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O capítulo 2 trata do referencial teórico, que se constitui de conceitos e fatores
determinantes para a formação e percepção da imagem e Identidade organizacional.
No capítulo 3 é descrita a metodologia utilizada com as características básicas da
pesquisa, descrição da população e amostra utilizadas, bem como os instrumentos de
coleta de dados. O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa, respondendo aos
objetivos propostos pelo trabalho. No capítulo 5 são feitas as considerações finais,
balizando as limitações do trabalho e sugestões de novas pesquisas a serem
realizadas.
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2 Referencial Teórico

O conceito de imagem vem sendo objeto de estudo ao longo dos tempos por diversas
áreas do conhecimento e sob diversas perspectivas (Schuler & Toni, 2015). Portanto,
faz-se necessária, neste trabalho, uma abordagem da definição de imagem
organizacional, sua relação com a identidade corporativa e como o tema está
relacionado ao marketing educacional.

Embora o tema da imagem organizacional esteja cercado de correntes que remetem
à subjetividade, o capítulo monstra como a literatura aborda a formação da imagem
organizacional e a importância da comunicação corporativa nessa construção.
Aborda, ainda, os modelos de mensuração da imagem organizacional, destacando
suas características e potencialidades.

2.1 Imagem Organizacional

O tema imagem é considerado como algo complexo por vários autores, devido às suas
características de subjetividade, intangibilidade, dinamismo e diferentes abordagens.
Neste trabalho são descritos os conceitos sobre o tema bem como sua relação com a
identidade e reputação organizacional.

Os primeiros registros de estudo da imagem remontam à Antiguidade, quando,
inicialmente, segundo Joly (2003), foi explorada em diversas áreas do conhecimento
como Matemática, Linguística e Filosofia. Em cada uma das áreas a imagem foi
estudada sob um aspecto diferente. Na Matemática, as imagens são utilizadas na
forma de gráficos ou figuras para representar as equações; na Física, é utilizada na
reprodução óptica de um objeto; na Linguística, como metáforas ou analogias; e na
Filosofia, o debate sobre o tema está pautado na subjetividade e na percepção da
realidade.

Outra área de fundamental importância para o estudo da imagem é a Psicologia.
Machado (2010), em sua obra, relata que na Psicologia destacam-se dois domínios:
o da imagem material, ligada à representação visual, como imagem, signos,
desenhos, pinturas e imagem do ambiente; e outro, imaterial, voltado para as imagens
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na mente humana, ligado a visões, imaginações, esquemas e representações mentais
e sociais que são usados no processamento das informações.

A subjetividade da imagem, portanto, está ligada à percepção que cada indivíduo tem
das informações que recebe. Uma pessoa que tenha tido uma experiência ou recebido
determinadas informações sobre um assunto pode ter uma imagem formada sobre
esse assunto de maneira diferente de outra pessoa, que tenha tido outro tipo de
experiência e acesso a outras informações (Ituassu, 2004).

Gomes e Sapiro (1993) afirmam que as pessoas criam as imagens de acordo com
suas características ou estímulos, baseadas em suas personalidades, valores,
crenças ou experiências, atendendo, de maneira consciente ou inconsciente, às
necessidades do interior e exterior do indivíduo.

Outros autores corroboram a ideia de que a imagem está ligada a aspectos físicos e
emocionais. Reynolds & Gutman (1984) entendem imagem como um conjunto de
características gerais, sentimentos ou impressões sobre um objeto, sendo que este
agrega tanto aspectos físicos quanto emocionais. Barich & Kotler (1991) conceituam
imagem como a vertente que trata da soma de crenças, atitudes e impressões que
uma pessoa ou um grupo de pessoas tem a respeito de determinado objeto ou marca.

Joly (2003) defende, ainda, que embora muitas vezes a imagem remeta a algo visível,
ela é construída e dependente da produção de um sujeito. Seja a imagem concreta
ou imaginária, sempre passa por um indivíduo que a constrói e reconhece.

Legitimando a ideia de que a imagem organizacional é formada a partir da percepção
de quem a recebe, Kunsch (2002) define imagem como a representação do que o
público entende a partir do “comportamento institucional” da organização, ou seja, a
partir da percepção “pública, interna, comercial e financeira que passa pela mente dos
públicos e da opinião pública”.

A imagem também pode ser vista como o reflexo da identidade de uma organização,
ou seja, é a organização sob o ponto de vista de diferentes públicos, podendo, logo,
uma empresa ter inúmeras imagens (Argenti, 2011).
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Em relação ao dinamismo da imagem, os autores afirmam que a imagem de um objeto
ou marca pode ser modificada ao longo do tempo à medida que o sujeito recebe novas
informações e referências, que podem ser internas ou externas. Machado (2001)
preleciona que uma nova informação pode sensibilizar uma imagem já existente ou
transformá-la. Analisando sob esse prisma, a imagem é um processo inacabado
sujeito a modificações.

Contrário à ideia do dinamismo da imagem, Reis (1991) defende a inércia da imagem,
afirmando que o indivíduo pode ignorar propositalmente novas informações que não
estão em sintonia com a imagem já estabelecida. Essa seletividade das informações
é conceituada por Mowen e Minor (2003) como o efeito halo, em que o indivíduo atribui
características de um objeto a outros semelhantes, havendo, assim, uma retenção
seletiva na qual o sujeito armazena as informações de acordo com suas crenças.

Como já citado, a informação é codificada ao ser recebida pelo público. Para Kapferer
(2003), a imagem é a maneira pela qual o público concebe e decodifica o conjunto de
símbolos provenientes dos serviços e comunicações emitidos pela empresa.

A imagem de uma instituição nunca é estática nem absoluta, ela é comparada à
imagem de outras instituições que compõem o mercado do público-alvo (Ivy, 2001). A
relativização dos construtos de qualidade mostra a importância de se construir
adequadamente o posicionamento da instituição de ensino, cuja imagem será um
diferencial competitivo. A qualidade real de uma instituição é frequentemente menos
importante do que seu prestígio ou reputação, pois a excelência percebida é que de
fato orientará as decisões dos alunos em potencial (Kotler & Fox, 1994).

É necessário considerar, ainda, que a imagem se constitui de várias dimensões,
mensuráveis, imensuráveis, tangíveis, intangíveis, significantes, insignificantes, umas
mutáveis e outras imutáveis. Segundo Lindquist (1975 como citado em De Toni e
Schuler, 2007, p. 134), a imagem combina um conjunto de fatores tangíveis
(funcionais) e intangíveis (cognitivos, simbólicos e emocionais).

No âmbito das instituições de ensino, a imagem influencia direta ou indiretamente a
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qualidade dos produtos e serviços, uma vez que pode levar a menos
comprometimento do corpo docente ou discente em relação a um curso (Kotler, 1998).
Corroborando essa ideia, De Toni (2009) acrescenta que o mercado age em relação
a uma organização de acordo com a imagem que faz dela.

O motivo pelo qual o estudo da imagem vem ganhando importância entre os
empresários justifica-se pelo fato de que o estudo da imagem proporciona “uma visão
do seu negócio, visto pelos olhos do seu cliente” (Swan & Futrell, 1980 como citado
em Barbosa & Teixeira, 2006, p. 244).
Para Schuler, Wolkmann & De Toni (2004, p. 37), a imagem corporativa “corresponde
a um modelo mental que os indivíduos criam para representá-la”. Os autores afirmam
também que as informações que os indivíduos recebem sobre as organizações são
de ordem cognitiva, afetiva e sensorial, organizadas em verdadeiros “bancos de
dados” mentais e que lhes permitem a configuração da respectiva imagem.

Reforçando a ideia de que o consumidor processa mentalmente as informações
recebidas, Valério e Pizzinato (2003, p. 29) registram que “o conceito de imagem
consegue traduzir a ideia de que tudo o que é oferecido ao consumidor tende a ser
rotulado por ele”. Almeida (2009) sugere que ela resulta da criação de sentidos a partir
do que a organização fala de si e de informações e experiências que podem vir de
diversas fontes, representando como a organização é vista.

Levando em consideração que o público estabelece mentalmente a imagem de uma
empresa a partir do processamento das informações que recebe, torna-se cada vez
mais importante a comunicação das organizações com suas partes interessadas.
Segundo Ries e Trout (1993), a única realidade que conta é a que está na mente do
indivíduo.

A maior competitividade dos mercados e a necessidade de conhecer de maneira mais
sofisticada as atitudes e comportamentos do seu público-alvo são motivos para que
as organizações planejem sua imagem (Barich & Kotler, 1991).
Conforme Schuler e De Toni (2015, p. 2), “as pessoas e organizações do ambiente
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irão regular a sua maneira de agir, em relação a essa organização, pela imagem que
tiverem dela, e não somente pelo que ela é (ou pelo que seus dirigentes pensam que
ela é)”.

A imagem corporativa é a maneira como as pessoas enxergam a generosidade que a
empresa possui em relação aos funcionários, sociedade, consumidores e demais
stakeholders. O consumidor deve enxergar uma relação favorável no valor de troca
que possui com a empresa em relação a seus concorrentes (Barich & Kotler, 1991).

Com o crescente volume de informações recebidas diariamente, o ser humano tende
a criar um mecanismo de defesa simplificando o significado das coisas, aceitando ou
rejeitando de acordo com suas experiências. Portanto, as organizações podem ser
percebidas de maneira superficial. Segundo Almeida (2009), a comunicação consolida
como a organização deseja ser vista.

2.1.1 A importância da comunicação para a imagem corporativa

A comunicação destaca-se como um meio eficiente para gerir a imagem
organizacional, possibilitando estabelecer uma conexão com o público e conhecer
suas expectativas e opiniões a partir de diálogo e interações. Para Akel Sobrinho e
Catto (2006), a imagem é a totalidade das percepções de todos os públicos da
organização, diante de como ela se apresenta de forma deliberada ou acidental. Cabe
à empresa comunicar-se objetivando destacar seus pontos fortes, objetivos e valores.

Diversos autores reconhecem a importância de uma comunicação eficaz com os seus
públicos (Bueno, 2009; Lopes, 2010; Oliveira, 2004), havendo, no entanto, variação
na nomenclatura utilizada para descrever o tema. É comum encontrar denominações
como

comunicação

empresarial,

comunicação

organizacional,

comunicação

institucional e comunicação corporativa, sendo esta a mais utilizada por autores
estrangeiros, como Coombs (2014), Cornelissen & Elving (2003). Entretanto, qualquer
que seja a nomenclatura utilizada, todos convergem para a definição de que
“comunicação é um conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e
produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação
permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse” (Bueno, 2009, p.
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4).

O cenário contemporâneo, com inúmeras tecnologias voltadas para a comunicação e
a interação dos indivíduos, torna a comunicação organizacional cada vez mais
complexa, sobretudo na comunicação não controlada. Esta é reportada por Melewar
& Jenkins (2002) como sendo aquela que ocorre quando as companhias influenciam
as percepções das partes interessadas de forma não intencional, ou seja, surge de
situações em que o comportamento está além do controle direto da empresa.

Nesse contexto, as empresas ficam expostas ao efeito contrário que a comunicação
empresarial deseja de fortalecimento e sustentabilidade da marca, possibilitando que
sejam atingidas por uma crise e, consequentemente, tenham sua reputação e imagem
manchadas (Sohn & Lariscy, 2014).

Outra classificação importante a se fazer refere-se à comunicação interna e externa.
Medeiros (2006) ressalta a importância da comunicação interna na construção da
identidade com potencial para estabelecer padrões culturais, com o intuito de orientar
as ações para atingir as metas e objetivos estratégicos. Marchiori (2010) destaca o
poder que a transmissão de informações internas possui no sentido de alavancar a
interação entre os diferentes setores da empresa.

A comunicação externa é voltada para os clientes, acionistas, governo, imprensa,
fazendo a ligação da empresa com o ambiente externo, contribuindo para a
construção da imagem corporativa (Thomaz & Brito, 2010).

2.1.2 A construção da imagem corporativa

Kotler e Armstrong (2003) definem três processos perceptivos que buscam explicar
como as pessoas recebem os mesmos estímulos, porém podem formar percepções
diferentes da imagem corporativa:
a) Atenção seletiva – as pessoas possuem a tendência a rejeitar a maioria das
informações que recebem. Isso significa que a comunicação deve ser
persistente e atrativa para conseguir divulgar a imagem da empresa;
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b) distorção seletiva – tendência das pessoas a reter as informações que se
encaixam em seus preconceitos. Um cliente poderá receber mensagens
positivas ou negativas de uma empresa, porém sua mente irá distorcer as
informações de modo que se encaixem em suas percepções;
c) retenção seletiva engloba toda a tendência das pessoas a reter as informações
que reforçam os pontos positivos da empresa de sua preferência, esquecendo
os pontos positivos das empresas concorrentes. Isso significa que a
comunicação deve ser persistente para que a imagem da empresa não seja
esquecida.

Como visto no item anterior, uma maneira pela qual a organização pode influenciar o
processo de formação de imagem é por meio da comunicação. A empresa deve
informar constantemente os seus objetivos e características, além de acompanhar
seus diferentes públicos e avaliar o desenvolvimento da configuração da imagem, a
fim de planejar novas formas de comunicação que possibilitem atingir o público que
deseja alcançar (Schuler, 2000).

Como se vê, a imagem corporativa é mais que um simples conceito. Para Gomes e
Sapiro (1993), é um recurso estratégico para o desempenho empresarial. A imagem
é abstrata, não pode ser tocada, vista ou medida em termos absolutos, contudo, é um
dos ativos mais preciosos das empresas.

Dowling (1986) definiu o processo de formação da imagem como sendo um conjunto
de significados pelo qual um objeto é conhecido e a partir do qual o indivíduo utiliza
para descrevê-lo, relembrá-lo e se relacionar. É o resultado da interação com as
crenças, ideias, sentimentos e impressões sobre um objeto, marca ou uma
organização. Dessa forma, pessoas diferentes podem ter imagens diferentes de um
mesmo objeto.
Para esse autor, a imagem pode ser alterada de duas maneiras: mudando o próprio
objeto ou tentando modificar por meio da comunicação as crenças, ideias,
sentimentos e impressões que determinado público tem a respeito do objeto.

A Figura 1 apresenta o processo de criação da imagem corporativa, cuja imagem é
criada segundo a percepção que determinado público desenvolve ao receber a
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comunicação formal ou informal, com mais ou com menos controle, de forma
constante ou esporádica, por meios sistematizados ou não.

Figura 1
Processo de criação da imagem corporativa.
Fonte: Dowling, G. R. (1986). Managing our corporate images. Industrial marketing Management (p.
111).

Uma relevante pesquisa para a teoria da imagem foi conduzida por Parasmeswaran
& Pisharodi (1994), que concluíram que a imagem é um conceito vital para a gestão
do marketing e que a eficácia das variáveis da imagem depende da precisão, da
definição e delineamento de seus vários componentes, além da adequação e acurácia
com que essas variáveis são mensuradas.

As definições de identidade e reputação, por vezes, são confundidas com o conceito
de imagem. Na próxima seção é apresentada a relação entre os temas.

2.1.3 Identidade, imagem e reputação organizacionais
Ao abordar o tema identidade, verifica-se o uso das expressões “identidade
organizacional” e “identidade corporativa”, porém Hatch & Schultz (2000) afirmam que,
embora representem perspectivas diferentes, para públicos diferentes a partir de
canais de comunicação distintos, identidade corporativa e organizacional não
constituem fenômenos isolados. Corroborando esse conceito de similaridade das
identidades corporativas e organizacional, Gray & Balmer (1998) não fazem distinção
das duas expressões, adotando em sua obra apenas o termo identidade corporativa.
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O conceito de identidade organizacional formulado por Santos (2007) estabelece que
identidade é o conjunto de características consideradas centrais, que de forma distinta
e duradoura são capazes de estabelecer uma diferenciação frente aos concorrentes,
tendo como consequência a fidelização dos públicos internos e externos, garantindo
reputação para organização.
A imagem é uma extensão da identidade corporativa, “imagem, deve-se entender
aquilo que a empresa deseja projetar. Diferencia-se, portanto, da identidade”
(Torquato, 2002, p. 163). Identidade é o caráter, o conceito básico, a personalidade
da organização. A imagem é a extensão (a sombra) dessa identidade (Torquato, 2002,
p. 163).

Kunsch (2002) define a diferença entre a identidade e a imagem organizacional como:
imagem é o que passa na cabeça das pessoas, em sua mente; já identidade é o que
a organização é, faz e diz.

A identidade organizacional é de suma importância para a compreensão da imagem,
pois ela é a essência da organização, representa a forma como a empresa gostaria
de ser vista ou deseja se apresentar, ou seja, sua cultura, seus valores e princípios
(Villafañe, 2011). Compreende-se, então, que a imagem é a síntese da identidade, em
que a organização projeta aquilo que deseja ser embasado em suas crenças e
atitudes, permitindo que o público forme a representação sobre ela.

A relação entre a identidade e a imagem corporativa é reforçada por Chajet (1997),
que propõe que a identidade organizacional é elemento fundamental para a formação
da imagem institucional positiva, favorecendo o elo entre a organização e seu públicoalvo.

Vale ressaltar, ainda, que a literatura referencia diversas definições sobre identidade
e imagem, descrevendo uma inter-relação forte e vários pontos em comum entre
esses dois construtos, sendo o ponto de mais consenso o fato de que a identidade
consiste em um conjunto de representações que diferenciam as empresas, enquanto
a imagem é a impressão global de uma empresa pelos seus públicos externos (Vieira,
2003).
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Las Casas (2001 p. 58) mostra as três dimensões conceituais de identidade,
abordando seus aspectos na formação da imagem, seja ela espontânea ou
controlada.

A Figura 2 ilustra as três dimensões abordadas pelo autor, apresentando a dimensão
identidade ligada ao que a empresa é com base em sua cultura e missão, a projeção
que ela passa ao seu público pela comunicação e, por fim, a imagem que o público
faz da empresa por intermédio do significado que recebe na mente das pessoas.

Figura 2
As três dimensões da identidade.
Fonte: Las Casas A. L. (2001). Novos rumos do marketing. São Paulo: Atlas (p. 58).

De acordo com Kapferer (2003, p. 87), “o conceito de identidade vem lembrar que, se
no nascimento uma marca frequentemente é apenas o nome de um produto, com o
tempo ela adquire autonomia, sentido próprio”.

A identidade corporativa é analisada sob duas perspectivas: da Escola Visual e da
Escola Estratégica. A perspectiva visual está focada nas questões tangíveis e visíveis
da organização e na sua influência no comportamento dos funcionários e da estrutura
como: logo, cores, produtos, estrutura física. A Escola Estratégica está relacionada a
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filosofia, visão, missão como construtores da identidade corporativa, em um processo
estratégico ligando-a à imagem e à reputação da instituição (Hatch & Schultz 2000).

Em relação às perspectivas da identidade, Olins (1989) sugere três identidades
genéricas que podem ser adotadas pelas empresas: identidade monolítica; identidade
de apoio; identidade de marca. Na identidade monolítica a empresa utiliza o nome da
empresa em toda a comunicação que deseja fazer. A identidade de apoio é utilizada
quando a empresa apresenta produtos semi-independentes, mas que ainda são
apoiados pela marca. Na identidade de marca a empresa promove uma série de
marcas que não são relacionadas à empresa ou até mesmo entre si, podendo haver,
em alguns casos, até mesmo concorrência entre as marcas.

A identidade pode também ser definida como a personalidade da corporação, sendo
o resultado de sua história, ética, normas e comportamentos cotidianos pelos quais
as organizações podem se autoidentificar e autodiferenciar dos demais concorrentes
(Capriotti, 2005).

A literatura sobre identidade corporativa, segundo Alessandri (2001), divide-se em
dois grandes grupos: o primeiro, desenvolvido por profissionais voltados para a área
de negócios mais ligados aos aspectos tangíveis na combinação de elementos como
logotipo, nome e estrutura. A identidade corporativa ligada aos aspectos mais
tangíveis é, particularmente na opinião de Melewar & Jenkins (2002), mais fácil de ser
administrada. O segundo grupo é constituído por acadêmicos da Administração, que
estão alicerçados em valores fundamentais da empresa que o tornam distintos e
duradouros, permitindo a diferenciação da empresa por elementos intangíveis
(Alessandri, 2001). Nessa linha, de uma forma mais estruturada, pode-se perceber
como a missão de uma empresa afeta a identidade, a qual afeta a imagem e, por sua
vez, influencia a reputação da organização ao longo do tempo (Alessandri, 2002).

Obviamente, a identidade corporativa pode se tornar volátil e ser facilmente derrubada
pelo público, caso não esteja alicerçada em bases reais, o que dificultaria a
sustentação da imagem corporativa perante seus stakeholders (Riel, 1995).
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Outra conexão importante da identidade organizacional é sua relação com a cultura
organizacional. “Se a identidade diz respeito a quem somos, a cultura revela os
valores que orientam nosso pensamento, e no plano organizacional os dois temas
revelam-se complementares” (Machado, 2005, p. 14). A identidade organizacional
passa a ser um conjunto de representações que os membros da organização fazem
de si mesmos e a compreensão que eles possuem como empresa (Machado, 2005).

Com o entendimento de que a identidade está relacionada à cultura, Gioia, Price,
Hamilton & Thomas (2010) salientam que a identidade é formada por um complexo
processo e que se desenvolve ao longo de um tempo. Instituições recém-criadas
passam por um período de formação, havendo consenso quanto à sua identidade
organizacional somente após anos de sua existência.

Nesse mesmo sentido de que a identidade é formada ao longo do tempo, Carrieri
(2001) acentua que a identidade é construída em razão dos acontecimentos ao longo
da história da organização. E que toda alteração ocorrida no ambiente ou algum
episódio excepcional pode colocar em questão, de forma esporádica ou definitiva, a
configuração da identidade organizacional. Esses episódios podem ocorrer por
adaptações ao ambiente externo ou para solução de problemas internos da instituição
(Schein, 2009).

Reforçando a relação da identidade organizacional com o ciclo de vida das
organizações, Albert & Whetten (1985) relatam seis fases da vida institucional que
afetam as questões de identidade: a) formação; b) perda de elemento sustentador da
identidade (exemplo: falecimento fundador); c) revisão da razão de ser da empresa;
d) rápida expansão; e) alteração do status coletivo (fusões aquisições); f) contenção
de gastos (nesses momentos as metas são reavaliadas). Acrescentam que nesses
momentos há a propensão a alterar a configuração da identidade organizacional.

Alguns autores relacionam a identidade à imagem e à reputação. A Figura 3 exibe
essa relação. Segundo Argenti (2011), a diferenciação de imagem e reputação é uma
questão de temporariedade: enquanto a reputação é construída ao longo do tempo, a
imagem pode ser simplesmente uma percepção em determinado período.
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Figura 3
Relação entre imagem, identidade e reputação.
Fonte: adaptado de Tavares, M. C. (1998). A força da marca: como construir e manter marcas fortes.
São Paulo: Harbra (p. 80).

Diante da correlação existente entre imagem, identidade e reputação, Fombrum
(1998) opina que a identidade estando ligada à realidade da instituição e a imagem
ao reflexo de como esta é vista pelo público, é necessário que se tenha consistência
e coerência para que a organização construa uma reputação favorável.

Ao ser construída ao longo do tempo, a reputação pode ser um fator determinante de
vantagem competitiva e diferenciação ao conquistar a estima do público-alvo (Ferreira
& Luiz, 2016).
O posicionamento da empresa é definido por Kotler (2000, p. 321) como “o ato de
desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar lugar destacado na mente
dos clientes-alvo”. Reforçando a ligação entre posicionamento e imagem, Aaker
(1998) alerta que o posicionamento da marca gera associações na mente do cliente
em relação a atributos da marca. Marcas bem posicionadas podem gerar atraente
posição competitiva, formando uma imagem positiva. Peter & Olson (1996)
preconizam que o objetivo estratégico do posicionamento é formar uma imagem
particular na mente dos consumidores.
Assim como as empresas, as instituições de ensino públicas ou privadas precisam
estar conectadas ao seu público de forma a realizar uma comunicação eficiente.
Drucker (1994, p. 11) argumenta que “a organização pública e sem fins lucrativos
existe para provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade”. Kotler e Keller (1987)
enfatizam que os conceitos, instrumentos e modelos tão eficazmente utilizados para
controlar os produtos e serviços no setor privado estão se tornando cada vez mais
relevantes na administração dos produtos e serviços do setor público.
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2.1.4 Marketing educacional e a imagem corporativa

O marketing educacional, nos últimos anos, vem assumindo relevância devido à
necessidade das instituições de ensino em atrair novos alunos em um mercado cada
vez mais concorrido, com crescente oferta de vagas (Keller & Machado, 2006).

Segundo Braga e Braga (2004), o marketing educacional pode ser definido como o
conjunto de ferramentas para tornar o ensino de uma instituição mais atrativo e
qualificado, proporcionando a satisfação de seu público-alvo. Kotler (2000) realça que
o marketing educacional surgiu da sistematização do marketing mais tradicional
voltado para as causas educacionais.

O objetivo do marketing educacional é conhecer tão bem o seu cliente que o serviço
educacional se venda por si mesmo (Colombo, 2004), não podendo o marketing
educacional se limitar apenas a ações de recrutamento de alunos às vésperas dos
vestibulares (Porto, 2002). Algumas pessoas fazem uma interpretação errônea do
marketing, limitando-o apenas a promoção e vendas. O marketing educacional vai
muito além de atrair matrículas e aumentar o número de alunos, ele deve encontrar
formas de manter e satisfazer os alunos de uma escola (Kotler, 1998).

O marketing educacional pode trazer muitos benefícios para as instituições, auxiliando
a formação de uma imagem positiva no seu mercado de atuação, como: aumento do
nível de profissionalização, melhor definição da sua missão, metas e objetivos,
estímulo à instituição para trabalhar com planejamento estratégico e consequente
melhor posicionamento da empresa no mercado (Braga, 2002).

É importante lembrar que o marketing educacional está baseado em serviços e que
possuem características que o tornam sensíveis a pequenas variações. Seus
principais atributos são:

intangibilidade

–

variabilidade – perecibilidade

e

simultaneidade (Porto, 2002). Essas características proporcionam uma complexidade
ao serviço em que o cliente não possui propriedade sobre ele e participa da produção.
O serviço nunca será prestado da mesma maneira, não possuem estoque e podem
ser distribuídos de forma física ou eletrônica, o tempo nesse processo assume uma
maior relevância (Lovelock & Wright, 2001).
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Diante da complexidade do cenário educacional, é de extrema relevância que os
públicos desse ambiente sejam identificados. A Figura 4 retrata os 16 principais
públicos que compõem o cenário educacional de uma universidade com potencial
para afetar a instituição (Kotler & Fox, 1994).

Figura 4
A universidade e seus públicos.
Fonte: Kotler, P., & Fox, K. (1994). Marketing estratégico para instituições educacionais. São Paulo:
Atlas (p. 43)

A preocupação das instituições de ensino com a percepção da imagem perante seus
públicos tem se tornado cada vez mais presente no estudo da imagem corporativa.
Recente estudo publicado realizou a configuração da imagem de uma instituição de
ensino superior da região de Belo Horizonte perante seu público-alvo para os cursos
de graduação. O estudo utilizou a metodologia método de configuração da imagem
(MCI) e teve como resultado a identificação de que os atributos da imagem da
instituição pertencem à dimensão cognitiva (Salume, Ferreira, Pinto & Gomes, 2018).

Com o mesmo intuito de mensurar a percepção da imagem de uma instituição de
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ensino superior (IES), outro estudo foi desenvolvido na região de Manhuaçu-MG,
conhecido polo cafeeiro da região que atrai relevante quantidade de estudantes. Os
resultados revelam que a IES realiza a estruturação do marketing educacional para
se destacar no mercado (Moraes, Lemos, Mendonça & Gomes, 2014).

2.2 Mensuração da imagem organizacional

Embora existam diversos modelos para avaliação da imagem organizacional, De Toni
(2005) ressalta a dificuldade de se obter 100% de exatidão na mensuração devido à
imagem existir na forma de conceito na cabeça das pessoas. Apesar dessa
mensuração não poder ser medida em termos absolutos, a administração da imagem
deve ser permanente e estratégica (Schuler & De Toni, 2015).

A Tabela 1 demonstra vários modelos de mensuração da imagem corporativa e os
respectivos autores.

Tabela 1
Modelos de mensuração da imagem corporativa
Autor
Bolger (1960)
Kunkel e Berry (1968)
Barich e Kotler (1991)
Kotler e Fox (1994)
Borges-Andrade e Pilati (2000)
Schuler e De Toni (2015)
Fonte: elaborada pelo autor (2019).

Modelo
Perfil da Imagem organizacional
Modelo Comportamental da imagem de varejo
Modelo dos atributos da imagem
Matriz familiaridade - favorabilidade
Medida da percepção de imagens organizacionais
Método para configuração da imagem organizacional (MCI)

Barich & Kotler (1991), com base no modelo de atributos da imagem, propõem um
sistema de avaliação e gerenciamento da imagem de maneira que possam ser
detectadas nas áreas-chave se a performance da empresa é positiva ou necessita de
melhorias, quando comparadas aos concorrentes.

Após a mensuração dos atributos da imagem, a empresa poderá avaliar se sua
imagem consiste em um diferencial competitivo ou necessita de intervenções visando
ao seu fortalecimento.
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A Figura 5 lista, dentro de cada público destacado pelos autores, os principais
atributos responsáveis pela formação da imagem de uma organização. Barich & Kotler
(1991) descrevem dentro de cada stakeholder os atributos mais relevantes.

Figura 5
Fatores de imagem e seus públicos.
Fonte: Barich, H., & Kotler, P. (1991). A framework for marketing image management. Sloan
Management Review (p. 97).

A matriz familiaridade-favorabilidade, apresentada por Kotler e Fox (1994), parte do
princípio de que o primeiro passo para se analisar a imagem é identificar o
conhecimento que o público tem em relação à empresa, que é medido com base em
uma escala de familiaridade.

Para os que demonstraram alguma familiaridade com a empresa, aplica-se a escala
de receptividade, em que será mensurado como os clientes se sentem em relação a
organização.

Após o cruzamento dessas escalas, é necessário ir além, com a aplicação da
ferramenta de diferencial semântico, no qual é desenvolvido um conjunto de
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dimensões relevantes sobre a organização.

A Figura 6 disponibiliza as escalas de familiaridade e favorabilidade e a Figura 7 ilustra
o quadro das respectivas análises.

Nunca ouvi falar

Já ouvi falar

Conhece pouco

Conhece
Razoavelmente

Conhece muito bem

Relativamente
Favorável

Muito favorável

Escala de Familiaridade

Muito desfavorável

Relativamente
desfavorável

Indiferente
Escala de Favorabilidade

Figura 6
Escala familiaridade-favorabilidade.
Fonte: adaptado de Kotler, P., & Fox, K. F. (1994). Marketing estratégico para instituições educacionais.
São Paulo: Atlas (p. 60).

Atitude
Favoravel

Baixa
Familiaridade

Alta
Familiaridade

Atitude
Desfavorável
Figura 7
Quadro análise de familiaridade-favorabilidade.
Fonte: adaptado de Kotler, P., & Fox, K. F. (1994). Marketing estratégico para instituições educacionais.
São Paulo: Atlas (p. 60).

Schuler e De Toni (2015) desenvolveram o método para configuração da imagem
(MCI), que permite uma abordagem qualitativa inicial e uma quantitativa subsequente,
a configuração de conteúdo e identificação dos atributos salientes, dividindo-os em
categorias e agrupando-os conforme seu grau de importância e satisfação. No
relatório de resultados o método prevê o gráfico da configuração da imagem e
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sugestões de ações estratégicas para a gestão da imagem (Figura 8).

Figura 8
Gráfico de configuração da imagem.
Fonte: adaptado de Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e
produtos São Paulo: Atlas (p. 177).

A medida de percepção de imagens organizacionais proposta por Borges-Andrade e
Pilati (2000) é baseada nas oito metáforas de Morgan (1996). O modelo permite a
comparação da imagem percebida pelos segmentos de públicos internos e externos.

No contexto educacional, um dos trabalhos que se destacam é de Valério e Pizzinato
(2003), que utilizam a matriz familiaridade-favorabilidade para analisar a imagem de
cinco universidades paulistas. Outro trabalho foi realizado por Salume et al. (2018),
que investigaram a configuração da imagem de uma IES na percepção de seu públicoalvo usando o método de configuração da imagem.

2.3 Marco teórico

Os principais conceitos que foram descritos neste referencial teórico foram o de
imagem, a importância da comunicação na formação da imagem corporativa, a
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construção da imagem na mente do público e as diferenças entre identidade, imagem
e reputação corporativa.

Os autores que deram sustentação aos conceitos foram Joly (2003), Kotler (1998),
Dowling (1986), Braga (2002) e Schuler e De Toni (2015).

Na pesquisa de campo foi usado o modelo dos autores Schuler e De Toni (2015), para
a avaliação da imagem de uma instituição de ensino. Esse modelo foi escolhido por
proporcionar a configuração da imagem corporativa, bem como avaliar o nível de
satisfação dos principais atributos ligados à imagem da instituição.
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3 Metodologia

Neste capítulo é apresentada a metodologia desta pesquisa, que segundo Botelho e
Cruz (2013) é o método, a forma ou instrumentos usados para a realização de uma
pesquisa científica. É o conhecimento do método que auxilia o pesquisador na
realização de um trabalho científico. Na metodologia é descrito como a pesquisa se
desenvolveu.

A pesquisa, segundo seus objetivos, é classificada como descritiva, onde têm como
principal finalidade a descrição das características de determinada população ou
fenômeno Gil (2008). Sua natureza é qualitativa-quantitativa, seguindo a técnica
desenvolvida por Schuler e De Toni (2015), denominada método de configuração da
imagem (MCI).

Foi utilizada a abordagem mista, que é aquela em que o pesquisador tende a basear
as alegações de conhecimento em elementos pragmáticos (por exemplo, orientado
para consequência, centrado no problema e pluralismo):

[...] A coleta de dados também envolve a obtenção tanto de informações
numéricas (por exemplo, em instrumentos) como de informações de texto (por
exemplo, entrevistas), de forma que o banco de dados final represente tanto
informações quantitativas como qualitativas (Creswell, 2007, p. 35).
O uso dos métodos qualitativos e quantitativos é uma vantagem nas pesquisas da
área de administração, por explorar ao máximo o maior número de informações
(Cherobim, Martins & Silveira, 2003). Existem três formas de realização de pesquisas
mistas: a) condução separada dos aspectos qualitativos e quantitativos, relacionandoos na análise de dados; b) a pesquisa tem uma abordagem e utiliza recursos da outra
abordagem para a análise; c) ou são realizados ambos os métodos em todo o trabalho
(Creswell, 2007). Nesta pesquisa foi adotada a condução separada das metodologias.

Conforme apresentado no referencial teórico, no modelo MCI existem as duas
abordagens na população pesquisada:

a) A abordagem qualitativa inicial, em que os respondentes, de forma espontânea,
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revelam o conteúdo das imagens mentais relacionadas ao objeto da pesquisa;
b) a abordagem quantitativa, realizada na sequência, em que o público-alvo da
pesquisa confirma o papel desse conteúdo (Schuler & De Toni, 2015).

3.1 Método de configuração da imagem (MCI)

O método de configuração da imagem utiliza procedimentos de abordagem que
permitem avaliar o nível de satisfação e importância dos atributos de imagem que uma
organização conseguiu projetar em seus públicos. O gráfico de configuração da
imagem (GCI), resultante desse método, ilustra graficamente a imagem da
organização pesquisada (De Toni, 2005). Diante dessas características, o MCI se
mostrou a ferramenta mais adequada para a pesquisa proposta neste projeto.

O MCI foi apresentado inicialmente por De Toni (2005), a partir de uma série de
métodos desenvolvidos anteriormente por outros autores que abordavam a
configuração da imagem na mente dos consumidores e configuração das
representações sociais (Barich & Kotler, 1991; Minayo, 1997; Moscovici, 1984; 1988;
2000; Sá, 1996; 1998; Vergès, 1992).

O método foi posteriormente utilizado e validado em diversos trabalhos para acessar
a imagem na mente dos consumidores (De Toni, Larentis, & Mattia, 2012; Dias,
Salume, & Pinto, 2014; Milan, Gasparin, De Toni & Borges, 2011; Schuler, De Toni &
Milan, 2009).

O MCI é composto de três fases: a) configuração de conteúdo; b) tratamento dos
dados; c) representação gráfica por meio do gráfico de configuração da imagem (GCI).

3.1.1 Configuração do conteúdo

A configuração do conteúdo é a primeira etapa do MCI e consiste em identificar os
atributos vinculados ao objeto da pesquisa. A metodologia prevê o levantamento
desses atributos da imagem a partir de um instrumento de coleta, conforme a Tabela
2, com entrevista estruturada para configuração do conteúdo da imagem (Schuler &
De Toni, 2015).
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Tabela 2
Entrevista estruturada para configuração de conteúdo da imagem
Dimensões
da Imagem
Atributos
Top of Mind
Afetiva
Emocional

Questões
1- Quando eu digo (TERMO INDUTOR) qual a primeira coisa que lhe vem à
mente?
2- Que outras ideias lhe vêm à mente sobre (TERMO INDUTOR)
3- Quais os sentimentos lhe vêm à mente sobre (TERMO INDUTOR)
4- Do que você gosta no (TERMO INDUTOR)
5- Do que você não gosta no (TERMO INDUTOR)

Racional

6- Qual a utilidade do (TERMO INDUTOR)

Sensorial

7- De quais sensações físicas o (TERMO INDUTOR) lembra você (imagens –
sons – odores – sabores – vibração – temperatura – peso)

Simbólica

8- O que o (TERMO INDUTOR) representa pra você na sua vida?

Visionária
Axiológica

9- O que você espera do (TERMO INDUTOR), no futuro?
10 – Quais princípios ou valores de vida o (TERMO INDUTOR) ajuda você a
praticar?

Pontos de
Comparação

11- Como você compara o (TERMO INDUTOR) com (organização, marca ou
produto similar)?

12 – Se o (TERMO INDUTOR) fosse um animal, que bicho seria?
13- Como é esse bicho
Fonte: Schuler, M., & De Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos.
São Paulo: Atlas (p. 160).
Projeção

A proposta do MCI em relação à entrevista estruturada é realizar perguntas que
possam oferecer ao respondente estímulo para revelar atributos, em todos os níveis
de realidade conhecido. Os respondentes são convidados a dar respostas às
questões de forma livre e espontânea, sem tensões nem obrigações, sem julgamento
nem crítica (Schuler & De Toni, 2015, p. 157).

Os entrevistados são instruídos a revelar a primeira ideia que lhes vem à mente. Os
autores sugerem uma introdução para a entrevista, conforme a Figura 9:
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Por Favor, responda as questões que forem feitas, da maneira mais espontânea e livre
possível,
Não há resposta “certa” ou “errada”.
Você não precisa nem mesmo responder. Pode simplesmente nada escrever.
A única coisa que importa é que quando você escrever, diga logo a primeira coisa que vier
à sua cabeça, sem censura, nem julgamentos, quando lê a questão.
Pode escrever o quanto quiser. Desde nada, apenas uma palavra, até um discurso inteiro.
Não há limites e você pode repetir as coisas.
Ainda que não tenha entendido bem a questão, pode dizer o que lhe vem à cabeça,
mesmo assim, quando a questão é feita.
Lembre-se: isso é somente uma brincadeira.
Grata por participar.
Figura 9
Introdução à entrevista estruturada.
Fonte: Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos. São
Paulo: Atlas S.A. (p. 160).

A principal vantagem da evocação livre é permitir a identificação dos elementos
latentes na mente das pessoas entrevistadas sobre o termo indutor, sem exercer
controle exagerado da racionalidade (Zimer & Golden, 1988 como citado em Schuler
& De Toni, 2015). O termo indutor nesta pesquisa é “Instituto Federal de Mato Grosso
- IFMT”.

3.1.2 O tratamento dos dados

Após a coleta dos dados ocorrida na primeira fase da pesquisa, o tratamento desses
dados ocorreu em duas etapas. A primeira etapa foi da análise do conteúdo dos
registros feitos na entrevista estruturada, gerando, assim, os atributos da imagem e
sua categorização e posteriormente a fase de configuração do conteúdo.

A primeira etapa, portanto, foi a análise de conteúdo das entrevistas realizadas.
Segundo Bardin (2004, p. 42):

A análise de conteúdo consiste num conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
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Essa etapa teve como pressuposto a criação de uma lista de ideias mencionadas
pelos entrevistados, da qual o pesquisador extraiu a essência da ideia, gerando
atributos que puderam ser expressos em poucas palavras e que não foram repetidos.
Conforme os autores da metodologia, Schuler e De Toni (2015), a não simplificação
dos dados recolhidos tornaria praticamente intratáveis as informações.

Posteriormente, foi feita a classificação dos atributos identificados em categorias,
conforme os critérios de categorização adotada pelo MCI, em atributos sensoriais –
emocionais – racionais – afetivos – simbólicos – visionários e axiomáticos. Esse
tratamento dos dados é classificado por Bardin (2004) como “procedimento por
caixas”, cujo tratamento se inicia por definir um sistema de categorias, que neste
trabalho são as categorias dos atributos.

Reconhecendo que a operação de classificação dos atributos em categorias depende
bastante da interpretação subjetiva por parte de quem está tratando os dados, e
sabendo o resultado nefasto que a característica qualitativa pode trazer sobre a
precisão do resultado final, Schuler e De Toni (2015) recomendam a utilização de, no
mínimo, três juízes para fazer a divisão dos atributos em categorias. Havendo dúvidas
entre as categorias, poderá ser discutida a melhor classificação, tornando o resultado
de melhor qualidade e mais confiável. Esse procedimento deriva do método de juízes
(Malhotra, 2001).

Ao final desta etapa foi apresentada uma planilha com a listagem dos atributos já
divididos por categoria. Para melhor disposição gráfica dos resultados, o método
prevê uma representação por cores de cada categoria. As cores derivam das
diferentes dimensões humanas adotadas pela abordagem holística, em que cada cor
representa uma dimensão que compõe a consciência do homem. Suas definições são:
a) Sensorial: impressões visuais, auditivas, olfativas, palatais e táteis fazem parte
dessa dimensão: cor, peso, textura, barulho, odores, temperatura, entre outros.
Trata-se de impressões importantes por se referirem à experiência mais
concreta que o indivíduo possui com o objeto da imagem (Schuler & De Toni,
2015);
b) emocional: o sujeito avalia o interesse, a utilidade e benignidade em relação ao
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objeto de estudo. A avaliação favorável desperta emoções favoráveis, do
contrário surgem emoções negativas e esse sentimento definirá a direção para
a tomada de decisão do indivíduo. No caso de uma compra esse sentimento
virá antes mesmo de a avaliação atingir o patamar racional de uma oferta
(Schuler & De Toni, 2015);
c) mental: essa etapa é uma ponderação racional vinda da observação do
fenômeno e da qualidade percebida. São exemplos dessa etapa os benefícios,
a funcionalidade, a estrutura e as características do objeto em estudo. “Esse
nível mental de percepção deixa um resíduo intelectual, municiando a razão
para avaliações de ordem pragmática, funcional e lógica” (Schuler & De Toni,
2015, p. 24);
d) afetiva: diz respeito aos sentimentos mais elaborados. O objeto é percebido
quanto à socialização e à interação afetiva do indivíduo com o ambiente,
podendo existir ou não valorização e gratidão por sua existência. Se positivo, o
sentimento gera cuidado e cultivo; quando negativo, impedimento e extermínio
(Schuler, De Toni, 2015);
e) simbólica: nessa etapa, o objeto está no plano mental e o sujeito pode lidar com
ele de forma abstrata. “Isso permite que esse objeto seja por nós utilizado,
mentalmente, mesmo sem estar presente, pois já foi transformado em signo”
(Schuler & De Toni, 2015, p. 25). A posse desse produto pode significar um
atributo ou posição no ambiente;
f) visionária: o mundo é reescrito conforme os desejos, temores ou decisões do
sujeito. Não é aquilo que o consumidor vê, testa ou tem, mas sim aquilo que
ele sonha do produto (Schuler & De Toni, 2015, p. 26). Está ligado ao produto
esperado (Kotler, 1998);
g) axiomático: aquele nível que envolve os principais valores que uma
organização, marca ou produto representam para as pessoas, de modo que ela
o procura, adota ou adquire ao perceber que, através dele consegue exercer
seus princípios pessoais de existência (Beatty et al., 1985; 1996; Henry, 1976;
Roehrich et al., 1989 como citados em Schuler & De Toni, 2015).

Os padrões de cores adotados para cada dimensão são: axiomático (lilás), visionário
(azul índigo), expressivo (azul celeste), afetivo (verde folha), racional (amarelo),
emocional (laranja) e sensorial (vermelho) (Figura 10).
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Figura 10
Legenda típica do gráfico de configuração de imagem (GCI).
Fonte: Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos. São
Paulo: Atlas (p. 160).

Na segunda etapa de tratamento dos dados são levantadas a frequência e a ordem
de aparição dos atributos. Após esse levantamento foi criada uma planilha contendo
todos os atributos citados. Ao lado de cada atributo constavam os valores de ordem
(VO), os valores de frequência (VF) e o valor total de cada atributo (VT = VO + VF).
Esse tratamento dos dados foi proposto inicialmente por Abric (1984) e Vergès (1992).
O tratamento visa criar uma distinção entre os atributos mais próximos e os mais
distantes do termo indutor.

Os valores são atribuídos da seguinte forma: valor de ordem (VO) - quando o atributo
é citado em primeiro lugar no questionário de mensuração da importância do atributo,
recebe valor cinco, em segundo, valor quatro, em terceiro, valor três, em quarto, valor
dois, em quinto, valor um; após o quinto, os atributos não recebem VO.

Vale ressaltar que caso um mesmo respondente tenha citado o mesmo atributo várias
vezes, ele receberá o VO quantas vezes tenha sido citado dentro das cinco posições.
Esse procedimento parece razoável à medida que, entre os atributos, este pareceu
mais representativo na mente do entrevistado.
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Valor de frequência (VF) é o número de vezes em que o atributo foi citado pelo
respondente. Cada citação recebe (VF = 1). O valor total (VT) é obtido da soma do
valor de ordem + valor de frequência (VT = VO + VF). Esses valores são usados para
posicionar os atributos nas áreas de proximidade com o termo indutor.
A partir do VT é adotado o procedimento de “divisão de quartis”. Por meio dessa
divisão são criados quatro intervalos. Os valores do quarto quartil, que correspondem
aos valores mais altos, acolhem os atributos considerados mais próximos da imagem
central. O terceiro quartil corresponde ao segundo valor mais alto e será considerado
como primeira periferia da imagem. O segundo quartil corresponde ao terceiro
intervalo mais alto e denominado segunda periferia; o primeiro quartil com o valor mais
baixo foi chamado de margem da imagem, conforme Figura 11.

Figura 11
Forma de geração das áreas de proximidade dos atributos da imagem com o termo indutor.
Fonte: Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos. São
Paulo: Atlas S.A. (p. 170).

Na fase quantitativa da pesquisa, após o levantamento dos atributos e a definição de
seus Valores de Ordem (VO) e Valor de Frequência (VF), foram mensurados o grau
de importância e de satisfação de cada atributo, através do questionário de
configuração da imagem. Nesta fase utilizou-se o Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) versão 20, para tratamento dos dados.

3.1.3 Gráfico de configuração da imagem

Após o tratamento dos dados, o MCI resulta em dois gráficos, apresentando os
resultados da pesquisa. São eles o gráfico de configuração da imagem (GCI) e a
tabela de sugestões de ações estratégicas para gestão da imagem (SAEGIs), em que
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os principais atributos são analisados de acordo com a posição, os valores e sua
relação com a imagem da organização ou produto analisado.

O GCI é um gráfico circular representando as quatro zonas de proximidade do termo
indutor, sendo os atributos alocados conforme seus valores. Respeita-se ainda a
análise fatorial, colocando os atributos agrupados por cada fator. O atributo também
é inserido em diferentes órbitas, segundo seu VT, sendo alocado na imagem central,
primeira margem, segunda margem ou periferia.

Os círculos representando os atributos recebem ainda cor, conforme sua dimensão,
além de contornos ou sombras de acordo com seu grau de importância (Figura 12).

Figura 12
Gráfico de configuração da imagem (GCI) com os atributos alocados por fator.
Fonte: Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos. São
Paulo: Atlas (p. 183).

O SAEGI tem o propósito de ser um relatório em forma de tabela que seja prático para
gerar possíveis direções para melhorar a gestão daquela imagem específica. A Tabela
3 apresenta um modelo de relatório de ações.
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Tabela 3
Quadro de sugestão de ações estratégicas para melhoria da imagem
Posição

Tipos de atributo
Importantes

Quando um atributo positivo para a imagem e importante
para o público pesquisado se encontra na imagem central,
essa posição deverá ser mantida em primeiro lugar,
cuidando para que a organização apresente realmente
aquele atributo, sempre de forma melhorada; e, em segundo
lugar, salientando esse atributo na comunicação de forma a
ligá-lo à ideia estudada. Ele representa um excelente
argumento e pode significar um diferencial persuasivo em
certos casos.

Pouco
Importantes

Quando um atributo positivo para a imagem se encontra na
imagem central, mas não é percebido como importante para
o público pesquisado, ele pode requerer menos manutenção,
mas não ao ponto de ser descuidado completamente. Um
trabalho de comunicação pode ressaltar a importância desse
atributo, colocando-o em situação de mais destaque no
público pesquisado.
Quando um atributo desfavorável para a imagem é
encontrado na sua imagem central, e isso é considerado
para o público pesquisado como muito importante, urge o
desligamento desse atributo da ideia estudada. Esse
desligamento deverá ser realizado com um trabalho intenso
de comunicação que inclui o reforço de outros atributos mais
positivos e sobre os quais a organização tem domínio.

Positivos

Imagem
Central
Importantes

Negativos

Pouco
Importantes

Importantes

Positivos

Pouco
Importantes

Imagem
Periférica

Importantes
Negativos

Ações Estratégicas da Gestão de Imagem

Buscar afastar esse atributo da imagem central, reforçando
outros conceitos desejáveis, sendo um caso de menor
gravidade do que quando o atributo é considerado
importante.
Uso intenso da comunicação reforçando frequentemente
esse atributo como ligado à ideia da comunicação, tentando
aproximá-lo da imagem central. Dependendo do caso, é
conveniente realizar uma substituição naquela posição de
um atributo negativo.
Sempre que possível, utilizar a comunicação como reforço
desses atributos, buscando aumentar a percepção do
público pesquisado sobre a importância, além de aproximálo cada vez mais da imagem central. Eles podem ser
utilizados como substituto para atributos negativos,
encontrados na periferia da imagem quando, juntamente
com o esforço de desligamento desses atributos negativos,
empreende-se a ação de reforçar sua presença na mente do
colaborador.
Trabalhar, quando possível, no desligamento desses
atributos da imagem, tanto na sua identidade, quanto na sua
comunicação, reduzir a percepção de sua importância,
salientando outros aspectos mais positivos.

Pouco
Quanto menos referência se faz a esse atributo, maior a
Importantes
probabilidade de seu esquecimento.
Fonte: Schuler, M, & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e produtos. São
Paulo: Atlas (p. 236).
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Após a descrição do método de configuração da imagem adotada na pesquisa, são
apresentados a seguir o objeto da pesquisa, população e amostra, o procedimento de
coleta e a estratégia utilizada para a análise dos dados.

3.2 Objeto de pesquisa

Como fruto do Programa Nacional de expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, a Cidade de Primavera do Leste, localizada a
250 quilômetros da capital do estado de Mato Grosso – Cuiabá, foi contemplada com
um Campus. Suas atividades foram iniciadas em 2014 e hoje funciona em sua
estrutura inaugurada em 2016, onde foram investidos mais de 10 milhões de reais.
Atualmente, o Campus do IFMT Primavera do Leste possui três cursos de nível
superior (Engenharia e Controle de Automação; Tecnologia e Desenvolvimento de
Sistemas; e Licenciatura em Química), quatro cursos de nível médio integrado
(Eletromecânica;

Eletrotécnica;

Logística;

e

Informática),

além

de

cursos

subsequentes de nível médio, totalizando aproximadamente 1.100 alunos.

O Campus do IFMT em Primavera do Leste conta atualmente com 90 funcionários,
sendo 65 professores e 25 técnicos administrativos, funcionando nos três turnos para
atender às demandas da instituição.

O fato de o Campus IFMT ser uma organização nova, tendo menos de cinco anos de
existência, faz com que ele ainda esteja em busca de sua identidade institucional e
consolidação de sua imagem perante a comunidade local.

A Cidade de Primavera do Leste foi fundada em maio de 1986 e atualmente conta
com 59.293 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A cidade tem como principal atividade econômica o agronegócio e
possui hábitos e costumes que se assemelham muito aos encontrados no Sul do país,
pois os colonizadores da cidade são oriundos predominantemente de cidades do
estado do Rio Grande do Sul, de onde trouxeram sua cultura, hábitos e costumes.
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3.3 População e amostra
A população pesquisada foi o público interno do IFMT – Campus Primavera do Leste,
composto de discentes, docentes e servidores administrativos. Os alunos pertencem
aos quatro cursos de ensino médio integrado oferecidos pelo Campus - Técnico em
Logística; Técnico em Informática; Técnico em Eletrotécnica; e Técnico em
Eletromecânica. Os cursos de Eletrotécnica e Eletromecânica possuem ainda a
modalidade “subsequente” para alunos que já terminaram o ensino médio. Os cursos
superiores são Engenharia de Controle de Automação; Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas; e Licenciatura em Química.

A amostragem da pesquisa foi não probabilística e por acessibilidade/conveniência.
“O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes
possam, de alguma forma, representar o universo” (Gil, 2008, p. 94).

Neste trabalho a escolha da amostra utilizou os seguintes filtros: discentes que
estivessem regularmente matriculados nos cursos pertencentes ao Campus IFMT –
Primavera do Leste em todos os semestres, desde os entrantes até os que se
encontravam nos períodos mais avançados dos cursos, podendo, assim, contemplar
discentes com diversos tempos de relacionamento com a instituição.

Os docentes e servidores administrativos que fizeram parte da pesquisa são os
servidores efetivos que pertenciam ao quadro de funcionários do Campus em julho de
2019.

Diante dessa base de dados e seguindo o método MCI, foram realizadas 20
entrevistas iniciais, sendo 11 com os discentes, contemplando um aluno de cada curso
nível médio e superior, três entrevistas com os servidores e seis com docentes,
definindo-se os atributos a serem utilizados no questionário quantitativo.

Foram aplicados 349 questionários na fase quantitativa, sendo 321 entre os discentes,
19 para os docentes e nove para os servidores administrativos. O nível de confiança
da pesquisa é de 95% e margem de erro de 5%.
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3.4 Procedimento de coleta

A coleta dos dados foi realizada inicialmente a partir da entrevista estruturada,
conforme o roteiro estabelecido pelo método de configuração de imagem (MCI) e
adaptado a esta pesquisa. A autorização para a pesquisa se encontra no Anexos A.

Nessa etapa ocorreram quatro entrevistas realizadas pelo autor da pesquisa, como
forma de pré-teste do roteiro estabelecido, bem como a análise da melhor forma de
aplicação das entrevistas. As entrevistas foram feitas de forma oral.

Após a realização da fase de pré-teste, não foi identificada qualquer necessidade de
ajustes no roteiro das entrevistas, nem na forma de coleta das informações. O restante
das entrevistas ocorreu no período de 16/07/2019 a 02/09/2019, no Campus do
Instituto Federal de Primavera do Leste.

Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos ao método de juízes, para a
configuração do conteúdo que fez parte do questionário que foi aplicado na segunda
etapa da pesquisa.

A banca de juízes foi composta pelo autor do trabalho e por mais dois pesquisadores
convidados que possuem titulação de mestre, conhecem a rotina do Instituto Federal
e possuem experiência com pesquisas que utilizam a análise de discurso e análise de
conteúdo.

A segunda etapa de aplicação do questionário para mensuração do grau de
importância e satisfação da população frente os atributos levantados contou com a
seguinte dinâmica: o pesquisador, de posse dos formulários de pesquisa, visitou as
salas de aula, passando as informações inerentes ao trabalho, no tocante à sua
finalidade e objetivo. Após essa introdução, o público era convidado a responder o
questionário e este era recolhido para tabulação das respostas.

Inicialmente, pensava-se em adotar o formulário eletrônico de ferramentas como o
Google.docs, porém a velocidade em obter as informações, bem como a adesão do
público ao trabalho, foram fatores que influenciaram a não adoção desse modelo.
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Os docentes e servidores administrativos foram abordados no seu local de trabalho
(setores de trabalho e sala dos professores) e convidados a participar da pesquisa.
Essa etapa foi realizada no período de 30/09/2019 a 08/10/2019 nas dependências
do IFMT - Campus Primavera do Leste. O questionário adaptado de Schuler e De Toni
(2015) que foi utilizado para as entrevistas de configuração do conteúdo da imagem é
apresentado na Tabela 4.

Tabela 4
Questionário estruturado para entrevistas
Questões
1- Quando eu digo IFMT, qual a primeira coisa que lhe vem à mente?
2- Que outras ideias lhe vêm à mente sobre IFMT?
3 Como você descreve o IFMT?
4- Quais benefícios o IFMT traz ou trará pra você ou pra cidade?
5 - Quais sentimentos lhe vêm à mente sobre o IFMT?
6- O que o IFMT significa pra você?
7- Como você compara o IFMT com as outras instituições de ensino da cidade?
8- Se o IFMT fosse um animal, que bicho seria? Como é esse bicho?
Fonte: adaptado de Schuler, M., & Toni, D. (2015). Gestão da imagem das organizações, marcas e
produtos (p. 160). São Paulo: Atlas.

3.5 Estratégia de análise dos dados

Após a realização da pesquisa, houve a análise dos dados para apresentação dos
resultados finais propostos pelo projeto.

A Tabela 5 mostra os objetivos específicos da pesquisa, os autores que serviram de
arcabouço para o desenvolvimento do projeto, bem como os instrumentos de coleta
utilizados, o tipo de análise realizada em cada uma das etapas e o formato no qual os
resultados foram apresentados, a fim de cumprir cada um dos objetivos traçados pelo
projeto.
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Tabela 5
Síntese da metodologia
Objetivos
Específicos da
Pesquisa
Identificar os
principais atributos
que formam a
imagem do IFMT –
Campus (PDL)

Autores

Instrumento de
Coleta de
Dados

Tipo de Análise
dos Dados

Formato de
Apresentação
dos Resultados

Dowling (1986)
Schuler e De
Toni (2015),
Malhotra (2001)
Bardin (2004)

Entrevista
Estruturada

Pesquisa
qualitativa
Análise de
Conteúdo

Planilha de
Configuração do
Conteúdo, e suas
dimensões.

Mensurar a
importância e a
satisfação dos
tributos de imagem
do IFMT – Campus
(PDL).

Creswell ( 2007)
Schuler e De
Toni (2015)
Bussab e
Morettin (1987)

Questionário de
mensuração de
importância e
satisfação dos
atributos

Análise
Quantitativa

Formulários de
resultado de
escores de
satisfação e
importância. VO +
VF = VT

Propor ações para
melhoria da
Imagem do IFMT –
Campus (PDL).

Schuler e De
Toni (2015)

Gráfico de
configuração da
imagem (GCI)

Interpretação do
gráfico de
configuração de
imagem (GCI)

Sugestões de
ações estratégicas
de gestão de
imagem (SAEGIs)

Fonte: elaborada pelo autor.
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados

Este capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os dados provenientes da
pesquisa realizada. Para melhor compreensão dos resultados, o capítulo foi
estruturado em seis seções. O primeiro retrata a caracterização da amostra
pesquisada. O segundo relata como foram identificados, classificados e categorizados
os atributos destacados durante a pesquisa. A mensuração do grau de importância e
satisfação dos atributos pode ser encontrada no capítulo três. O quarto subcapitulo
expõe os agrupamentos dos atributos e sua posição no gráfico de configuração da
imagem, conforme preconizado pelo MCI. O quinto subcapítulo traz sugestões de
ações a serem utilizadas para a gestão da imagem do IFMT – Campus Primavera do
Leste. No sexto e último subcapítulo é exposta a discussão dos resultados sob a luz
dos autores que nortearam o embasamento teórico deste trabalho.

Seguindo o método de configuração da imagem desenvolvido por Schuler e De Toni
(2015), a pesquisa transcorreu em duas etapas. Na primeira etapa ocorreu a
abordagem qualitativa, em que foi aplicado o roteiro de entrevista descrito na Tabela
4, para 11 discentes, seis docentes e dois servidores administrativos, totalizando 19
entrevistas nessa primeira etapa da pesquisa. Essa etapa teve como objetivo coletar
as principais percepções do público-alvo em relação ao Instituto Federal Campus
Primavera do Leste, permitindo que fossem identificados os atributos mais relevantes.

Durante a segunda etapa da pesquisa ocorreu a abordagem quantitativa, sendo
aplicado o questionário de pesquisa, com o objetivo de mensurar o grau de
importância e o grau de satisfação que a população em estudo conferiu a cada atributo
identificado como relevante para a percepção da imagem do Instituto Federal de Mato
Grosso – Campus Primavera do Leste.

Na abordagem quantitativa foram aplicados 349 questionários, sendo divididos em
321 discentes (92%), 19 docentes (5,4%) e nove servidores administrativos (2,6%).

4.1 Caracterização dos respondentes

Em relação aos cursos, grande parte dos entrevistados frequentava os cursos de
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Logística (38,6%) e Eletromecânica (16,5%) no turno matutino (38,9%), no segundo
ano A e B (34,2%) e no nível médio integrado (68,2%), como mostra a Tabela 6. Os
cursos mais frequentados estão marcados em cinza.

Tabela 6
Frequências absolutas e percentuais para as variáveis quantitativas
N

%

PÚBLICO

DISCENTE
DOCENTE
SERVIDOR ADM

321
19
9

92,0
5,4
2,6

CURSO

ELETROMECÂNICA
ELETROMECÂNICA SUBS.
ELETROTÉCNICA
ELETROTÉCNICA SUBS.
ENG. CONT. AUTOMAÇÃO
INFORMÁTICA
LICENCIATURA EM QUÍMICA
LOGÍSTICA
TADS

53
6
19
4
32
23
41
124
19

16,5
1,9
5,9
1,2
10,0
7,2
12,8
38,6
5,9

TURMA

1 ANO A
1 ANO B
2 ANO A
2 ANO B
2 SEM
3 ANO
3 ANO A
4 SEM
6 SEM

33
32
47
63
49
29
15
26
27

10,3
10,0
14,6
19,6
15,3
9,0
4,7
8,1
8,4

TURNO

INTEGRAL
MATUTINO
NOTURNO
VESPERTINO

32
125
70
94

10,0
38,9
21,8
29,3

NÍVEL

MÉDIO INTEGRADO
SUBSEQUENTE
SUPERIOR

219
10
92

68,2
3,1
28,7

Fonte: dados da pesquisa.

4.2 Principais atributos que formam a imagem do IFMT

A configuração do conteúdo consiste em identificar quais atributos são mais
relevantes para a percepção da imagem em relação à amostra pesquisada.
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Essa etapa iniciou-se com a realização das 19 entrevistas estruturadas, no período de
16/07/2019 a 02/09/2019, no Campus do Instituto Federal de Primavera do Leste. O
entrevistador selecionou de maneira aleatória um discente de cada curso do Campus
e realizou a entrevista oral com os selecionados, utilizando o questionário apresentado
na Tabela 4. A mesma metodologia foi utilizada com os docentes e servidores
administrativos do Campus.

Após a realização das entrevistas estruturadas, que foi conduzida pelo autor da
pesquisa, iniciou-se o levantamento de todos os atributos citados pelos entrevistados.
Posteriormente, tendo em vista a quantidade expressiva de atributos gerados,
realizou-se a categorização do conteúdo com base no método dos juízes, originando
19 atributos. A metodologia utilizada nessa etapa foi a criação de uma lista de todas
as palavras, ideias, sentimentos, sensações e valores descritos pelos entrevistados.
As palavras dessa lista foram, então, agrupadas em listas menores, por critérios de
afinidade e relação, até que pudessem ser representadas por um único atributo.

O método dos juízes contou com a colaboração de dois outros pesquisadores
pertencentes ao quadro de docentes do Campus Primavera do Leste, ambos
administradores. Foram convidados a participar dessa etapa do trabalho pela titulação
de mestre e pela afinidade que possuem com o tema e a instituição pesquisada.

Essa redução dos atributos permite determinar a qual dimensão o atributo pertence
dentro das dimensões estabelecidas pelo MCI: racional, visionário, simbólico, afetivo,
emocional, sensorial e axiomático.

A categorização dos atributos nas suas respectivas dimensões é necessária para a
elaboração do GCI, que ilustra graficamente a disposição das categorias que
compõem a imagem da organização e as dimensões a que se referem.

Na Tabela 7 é apresentada a relação final de atributos e as suas respectivas
dimensões.
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Tabela 7
Atributos e suas dimensões
Numero
Atributo
1
Qualidade Profissional
2
Infraestrutura
3
Ensino Gratuito
4
Pertencimento
5
Qualidade de Ensino
6
Autorrepresentação
7
Democracia
8
Visão de Futuro
9
Atividades Práticas
10
Comparação com Outras Inst. de Ensino
11
Carga Horária
12
Projetos Extraclasse
13
Relacionamento
14
Novos Cursos
15
Professores
16
Inovação/Tecnologia
17
Níveis de Ensino
18
Diversidade
19
Assistência Estudantil
Fonte: dados da pesquisa.

Dimensão
Racional
Racional
Racional
Visionário
Racional
Simbólico
Racional
Visionário
Racional
Racional
Racional
Racional
Afetivo
Visionário
Racional
Racional
Racional
Afetivo
Racional

Após a definição dos atributos e das dimensões, foi necessário estabelecer o nível ao
qual o atributo pertence. O GCI estabelece quatro níveis de imagem: imagem central,
primeira periferia, segunda periferia e margem. O nível do atributo estabeleceu a
distância em que o mesmo se encontra do termo indutor.

A classificação em níveis é estabelecida pelo valor de ordem (VO) e valor de
frequência (VF) dos atributos. O valor de ordem é atribuído da seguinte forma: quando
o atributo é citado em primeiro lugar no questionário de mensuração da importância
do atributo, recebe valor cinco; em segundo, valor quatro; em terceiro, valor três; em
quarto, valor dois; em quinto, valor um; após o quinto lugar, os atributos não recebem
VO. O VF é o número de vezes que o atributo foi citado pelo respondente, cada citação
recebe (VF = 1).

Estabelecidos os VOs e VFs, foi obtido o valor total (VT) de cada atributo a partir da
soma do valor de ordem + valor de frequência (VT = VO + VF). Esses valores foram
usados para posicionar os atributos nas áreas de proximidade com o termo indutor.
A partir do VT é adotado o procedimento de “divisão de quartis”. Por meio dessa
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divisão são criados quatro intervalos que correspondem aos quatro níveis de imagem
do gráfico de configuração da imagem. A Tabela 8 demonstra a qual nível pertence
cada um dos atributos da pesquisa.

Tabela 8
Atributos e seus níveis
Numero
Atributo
1
Qualidade Profissional
2
Infraestrutura
3
Ensino Gratuito
4
Pertencimento
5
Qualidade de Ensino
6
Autorrepresentação
7
Democracia
8
Visão de Futuro
9
Atividades Práticas
10
Comparação com Outras Inst. de Ensino
11
Carga Horária
12
Projetos Extraclasse
13
Relacionamento
14
Novos Cursos
15
Professores
16
Inovação/Tecnologia
17
Níveis de Ensino
18
Diversidade
19
Assistência Estudantil
Fonte: dados da pesquisa.

Nível da Imagem
Imagem Central
Imagem Central
Imagem Central
Imagem Central
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Segunda Periferia
Segunda Periferia
Segunda Periferia
Segunda Periferia
Segunda Periferia
Segunda Periferia
Margem
Margem
Margem
Margem

Como a configuração do conteúdo depende fortemente da interpretação subjetiva, foi
adotado em toda essa etapa o método de juízes (Malhotra, 2001). Esse procedimento
consiste na utilização de três juízes experientes, aos quais foi solicitado que
realizassem a identificação, a classificação dos atributos em categorias, como
também a indicação da dimensão à qual se referiam.

A lista de atributos gerada pelas entrevistas foi apresentada de forma desordenada
aos pesquisadores e solicitado que eles agrupassem os atributos de acordo com sua
similaridade. Após essa redução do número de atributos, estes foram relacionados às
suas respectivas dimensões. As diferenças de interpretação entre os pesquisadores
foram discutidas, chegando à conclusão de melhor qualidade, validando, assim, a
categorização dos atributos.
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4.3 Mensuração do grau de importância e satisfação dos atributos

A fase quantitativa da pesquisa teve como objetivo mensurar o grau de importância e
satisfação do público pesquisado com os atributos identificados na configuração do
conteúdo. Essa fase foi realizada no período de 30/09/2019 a 08/10/2019 com a
aplicação do questionário contendo os 19 atributos, no qual os discentes, docentes e
servidores administrativos puderam atribuir, em uma escala de um a 10, qual o grau
de importância e satisfação que conferiam a cada atributo. O layout do questionário
encontra-se na Tabela 9.
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Tabela 9
Questionário da pesquisa
QUESTIONÁRIO CONFIGURAÇÃO DA IMAGEM - IF PRIMAVERA DO LESTE
PÚBLICO: (
CURSO:

) DISCENTE

(

) DOCENTE

(

) ADMINISTRATIVO
TURMA:

TURNO:

Quando você pensa no IFMT - PDL quão IMPORTANTE você acha que é:
ATRIBUTO COMO RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO
Ofertar qualificação profissional. (cursos técnicos e de graduação)
Condições de Infraestrutura da Instituição ,conforto, beleza, espaço,
limpeza. (laboratórios, biblioteca, cantina, salas de aula, auditório, quadra de
esportes )

NOME DO ATRIBUTO

1 2

VALORES
3 4 5 6 7

8 9

10

8 9

10

Qualificação Profissional
Infraestrutura .
Ensino Gratuito

É uma Escola gratuita
A Qualidade do Ensino (o processo ensino-aprendizagem ofertado)
Significado para você ou para o mundo em pertencer à Instituição (orgulho prazer - vergonha - admiração - respeito)

Qualidade do Ensino
Autorepresentação

Um ambiente democrático e participativo (burocracia - regras - regulamentos
da instituição)

Democracia

Capacidade da Instituição em criar novas perspectivas, capaz de mudar sua
realidade futura.

Visão de Futuro

Sentimento de inclusão, capaz de transmitir segurança, tornando um
ambiente favorável.
Realização de atividades práticas que auxiliem na formação profissional
Comparação do IF com as demais Instituições de Ensino da Cidade
Relevância do volume de aulas para a aprendizagem ( carga horária - volume
de aulas )
Existência de Projetos de Ensino - Pesquisa e Extensão (clube de robótica astronomia - esportes - eventos científicos, etc)
Formação de redes de relacionamento dentro da Instituição ( troca de
experiencias que agregam na sua formação)
Oferta de Novos Cursos ( cursos nos diversos níveis de ensino)

Pertencimento
Atividades Práticas
Comparação com outras Instituições de
Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores

Qualidade dos professores (titulação - didática )
Capacidade de gerar Inovação e novas tecnologias
Oferta de cursos em diversos níveis e modalidade de ensino
Agrupamento de pessoas com visões diferentes, nos mais variados
aspectos (culturais - sociais - políticos )
Programas de auxílio ao estudante para suprir as necessidades de
(transporte - alimentação - moradia)

Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

Quando você pensa no IFMT - PDL quão SATISFEITO você está :
ATRIBUTO COMO RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO
Ofertar qualificação profissional. (cursos técnicos e de graduação)
Condições de Infraestrutura da Instituição ,conforto, beleza, espaço,
limpeza. (laboratórios, biblioteca, cantina, salas de aula, auditório, quadra de
esportes )
É uma Escola gratuita
A Qualidade do Ensino (o processo ensino-aprendizagem ofertado)
Significado para você ou para o mundo em pertencer à Instituição (orgulho prazer - vergonha - admiração - respeito)
Um ambiente democrático e participativo (burocracia - regras - regulamentos
da instituição)
Capacidade da Instituição em criar novas perspectivas, capaz de mudar sua
realidade futura.
Sentimento de inclusão, capaz de transmitir segurança, tornando um
ambiente favorável.
Realização de atividades práticas que auxiliem na formação profissional
Comparação do IF com as demais Instituições de Ensino da Cidade
Relevância do volume de aulas para a aprendizagem ( carga horária - volume
de aulas )
Existência de Projetos de Ensino - Pesquisa e Extensão (clube de robótica astronomia - esportes - eventos científicos, etc)
Formação de redes de relacionamento dentro da Instituição ( troca de
experiencias que agregam na sua formação)
Oferta de Novos Cursos ( cursos nos diversos níveis de ensino)
Qualidade dos professores (titulação - didática )
Capacidade de gerar Inovação e novas tecnologias
Oferta de cursos em diversos níveis e modalidade de ensino
Agrupamento de pessoas com visões diferentes, nos mais variados
aspectos (culturais - sociais - políticos )
Programas de auxílio ao estudante para suprir as necessidades de
(transporte - alimentação - moradia)

Fonte: elaborada pelo pesquisador.

NOME DO ATRIBUTO

1 2

Qualificação Profissional
Infraestrutura .
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comparação com outras Instituições de
Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

VALORES
3 4 5 6 7
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Para a análise dos dados quantitativos utilizou-se o Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) versão 20, no qual foram inseridos os dados coletados nos 349
questionários aplicados na amostra do estudo. Para todos os testes realizados foi
utilizado de nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%.

4.3.1 Níveis de importância dos atributos

Em relação aos níveis de importância, notou-se alta importância (acima de nove) com
o ensino gratuito, qualidade do ensino, professores e qualificação profissional, como
exibe a Tabela 10.

Tabela 10
Níveis médios, desvio-padrão, CV e mediana da importância de cada atributo
Média
Importância do Ensino Gratuito
Importância da Qualidade do Ensino
Importância dos Professores
Importância da Qualificação Profissional
Importância da Inovação / Tecnologia
Importância da Assistência Estudantil
Importância da Visão de Futuro
Importância de Níveis de Ensino
Importância da autorrepresentação
Importância de Projetos Extraclasse
Importância da Infraestrutura
Comparação com outras Instituições de Ensino
Importância da Diversidade
Importância das Atividades Práticas
Importância do Pertencimento
Importância do Relacionamento
Importância de Novos cursos
Importância da Carga Horária
Importância da Democracia

9,5
9,4
9,3
9,1
9,0
9,0
9,0
9,0
8,9
8,8
8,8
8,8
8,8
8,7
8,6
8,6
8,5
8,4
8,4

DesvioPadrão
1,1
1,0
1,3
1,4
1,4
1,7
1,4
1,4
1,5
1,6
1,5
1,8
1,6
1,8
1,8
1,7
1,8
1,7
1,9

CV

Mediana

11,7%
11,0%
13,6%
15,3%
15,0%
18,5%
15,6%
15,8%
17,0%
18,2%
17,3%
20,2%
18,2%
20,2%
20,6%
19,9%
20,8%
20,1%
22,7%

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
10,0
9,0
9,0
9,0
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

CV: coeficiente de variação.
Fonte: dados da pesquisa.

Foi analisado o nível de importância em cada público pesquisado. Os resultados
revelaram que a qualificação profissional, níveis de ensino e a diversidade sofreram
significativas alterações (Krustal-Wallis p-valor<0,05) conforme o público analisado.
Nesse sentido, os servidores se mostram mais preocupados com a qualificação
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profissional, porém menos preocupados com a diversidade. A Tabela 11 retrata a
média de importância por público e atributo.

Tabela 11
Importância média dos atributos por público
Público
Discente

Docente

Servidor

p-valor

9,1
8,8
9,5
9,3
8,9
8,4
9,0
8,6
8,7
8,8
8,4
8,8
8,6
8,6
9,3
9,1
9,0
8,8
9,0

9,5
8,8
9,7
9,5
8,7
8,3
8,7
8,5
8,5
8,7
8,2
9,3
8,4
8,1
9,5
8,4
8,2
8,4
9,3

9,8
8,9
9,6
9,8
9,0
8,6
8,3
8,2
8,3
8,7
8,8
9,0
8,0
7,7
9,3
9,0
8,7
7,4
9,0

0,042
0,693
0,329
0,386
0,742
0,880
0,451
0,407
0,754
0,769
0,536
0,624
0,378
0,227
0,759
0,324
0,036
0,005
0,994

Qualificação Profissional
Infraestrutura
Importância do Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Importância das Atividades Práticas
Comparação com outras Instituições de Ensino
Carga Horária
Importância de Projetos Extraclasse
Importância do Relacionamento
Importância de Novos cursos
Importância dos Professores
Inovação / Tecnologia
Importância de Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil
Fonte: dados da pesquisa

Para melhor visualização das diferenças significativas, optou-se pelo gráfico de
médias com barras de erros adicionadas para os atributos qualificação profissional,
níveis de ensino e a diversidade, por serem os atributos que demonstraram diferenças
significativas entre os públicos.

A Figura 13 mostra que os discentes atribuem menos importância à qualificação
profissional em relação aos docentes e servidores. Esse fato pode estar relacionado
à hipótese de que os discentes, ao ingressar no Instituto Federal, não vislumbram o
nível médio profissionalizante como o ápice de sua vida acadêmica. A escolha do
Instituto Federal para conclusão do ensino médio pode estar voltada para uma
preparação mais consistente para o ingresso nas melhores universidades, onde os
discentes poderão almejar a qualificação profissional em cursos de nível superior.
Essa hipótese pode ser objeto de pesquisa futura.

62

Figura 13
Importância da qualificação profissional, por público.
Fonte: dados da pesquisa.

Outro item que demonstrou diferença significativa em relação ao grau de importância
entre os públicos pesquisados foi a diversidade. Os discentes e docentes atribuem
mais importância à diversidade em relação aos servidores administrativos, como
exposto na Figura 14. Considerando que o atributo diversidade está ligado
diretamente à convivência das pessoas com diferentes valores culturais, sociais e
políticos no mesmo ambiente, essa diferença pode estar relacionada à rotina dos
servidores administrativos, que pela característica de suas atividades ficam mais
voltados para as questões burocráticas, não dispondo de oportunidades para vivenciar
a diversidade encontrada no ambiente da instituição.
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Figura 14
Importância da diversidade por público.
Fonte: dados da pesquisa.

Os níveis de ensino também apresentaram diferença significativa entre os públicos,
sendo que os docentes atribuíram o menor grau de importância a esse atributo,
ficando com média de 8,2 contra 8,7 dos servidores administrativos e 9,0 dos
discentes. A Figura 15 expõe essa variação.

A existência de diferentes níveis de ensino em uma só instituição é uma característica
saliente no IFMT, que abriga alunos do ensino médio e superior no mesmo espaço de
convivência e aprendizagem, obrigando os professores a exercitarem sua prática
docente em diferentes níveis de ensino, o que talvez explique o baixo nível de
importância atribuído pelos docentes aos níveis de ensino.
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Figura 15
Importância dos níveis de ensino por público.
Fonte: dados da pesquisa.

Outro fator que foi analisado durante a pesquisa é o grau de importância dada a cada
atributo em relação aos cursos, em que foram identificadas diferenças significativas
no nível de importância, quando se comparam os diferentes cursos. Dos 19 atributos
pesquisados foram encontradas diferenças com p-valor<0,05 em 12 atributos, sendo
eles: qualificação profissional, infraestrutura, qualidade do ensino, visão de futuro,
comparação com outras instituições de ensino, carga horária, projetos extraclasse,
relacionamento,

professores,

inovação/

tecnologia,

estudantil. A Tabela 12 retrata essas diferenças.

diversidade,

assistência
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Tabela 12
Nível de importância por curso
CURSO
Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comp. c/Outras Inst. Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9,0
9,2
9,2
9,3
8,8
8,4
9,0
8,7
8,8
8,6
7,9
8,7
8,9
8,7
9,3
9,3
9,0
8,7
8,8

9,0
8,3
9,7
8,8
9,5
7,3
8,7
7,7
8,2
9,3
9,2
6,7
8,3
9,3
9,0
9,2
9,2
8,2
9,0

8,9
8,9
9,2
9,2
8,0
6,9
8,6
7,4
8,8
8,2
7,5
8,4
8,0
8,8
8,2
8,8
9,0
8,4
8,3

7,8
8,5
9,3
8,0
8,5
7,8
8,5
8,5
7,8
8,3
8,0
7,0
7,3
8,0
7,8
7,3
8,0
7,8
7,3

9,4
9,0
9,8
9,3
8,8
8,6
9,0
9,0
8,7
8,8
8,8
9,1
8,5
8,2
9,1
8,9
9,2
9,0
9,1

9,3
9,1
9,7
9,7
8,9
8,8
9,3
8,4
8,8
8,1
8,1
9,3
8,6
9,0
9,7
9,6
9,3
9,2
9,5

8,6
8,1
9,6
9,2
9,3
8,4
8,6
8,5
8,4
9,2
8,7
8,4
8,1
7,9
9,0
8,5
8,4
8,2
8,9

9,3
8,8
9,4
9,5
9,0
8,6
9,3
8,8
8,8
9,0
8,5
9,0
8,8
8,7
9,5
9,3
9,1
9,2
9,2

9,2
8,8
9,7
9,1
8,6
8,2
8,5
8,3
8,6
8,6
8,9
8,9
8,6
8,4
9,4
8,7
8,9
8,5
9,0

p-valor
0,011
0,008
0,160
0,011
0,219
0,098
0,000
0,099
0,086
0,035
0,042
0,002
0,029
0,070
0,000
0,000
0,067
0,002
0,039

Legenda. 1.Eletromecânica – 2.Eletromecânica Subsequente – 3.Eletrotécnica – 4.Eletrotécnica
Subsequente –5. Eng. Controle e Automação – 6. Informática – 7. Licenciatura em Química –8.
Logística –9. TADS.
Fonte: dados da pesquisa.

Entre os 12 atributos que apresentaram diferença significativa entre as médias, vale
destacar dois: qualificação profissional e infraestrutura, por serem atributos que fazem
parte da imagem central da instituição pesquisada. No atributo qualificação
profissional, o menor grau de importância foi verificado no curso Eletrotécnica
Subsequente, com nota 7,8. No atributo infraestrutura, a menor nota foi 8,1, atribuída
pelos discentes do curso de Licenciatura em Química.

Os discentes do curso de Eletrotécnica Subsequente apresentaram nível médio de
importância significativamente menor para a qualificação profissional, como
demonstrado na Figura 16.
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Figura 16
Importância do atributo qualificação profissional por curso.
Fonte: dados da pesquisa.

Os alunos do curso de Licenciatura em Química apresentaram nível médio de
importância significativamente menor para a infraestrutura. A Figura 17 ilustra os
níveis de importância que cada curso atribuiu para a infraestrutura.
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Figura 17
Importância do atributo infraestrutura por curso.
Fonte: dados da pesquisa.

O fator turno de estudo também foi considerado para analisar o nível de importância
do público pesquisado. O Instituto Federal de Primavera do Leste possui cursos nos
turnos matutino, vespertino, noturno e integral. O nível de importância conferido a cada
atributo tendo como critério o turno de estudo dos discentes está na Tabela 13.
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Tabela 13
Nível de importância por turno
TURNO
Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comp. com Outras Inst. de Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

Integral

Matutino

Noturno

Vespertino

pvalor

9,38
9,03
9,75
9,28
8,81
8,56
9,03
9,00
8,66
8,81
8,84
9,06
8,53
8,16
9,13
8,91
9,23
9,00
9,06

9,18
8,97
9,41
9,57
8,82
8,21
9,10
8,54
8,81
8,68
8,12
8,98
8,77
8,81
9,24
9,37
9,03
8,91
9,10

8,74
8,32
9,62
9,06
9,11
8,22
8,56
8,38
8,41
9,00
8,77
8,28
8,19
8,18
9,06
8,54
8,61
8,29
8,84

9,16
8,94
9,34
9,27
8,89
8,69
9,20
8,79
8,79
8,86
8,35
8,88
8,69
8,70
9,48
9,11
9,18
9,10
8,96

0,008
0,002
0,225
0,000
0,621
0,118
0,000
0,136
0,105
0,823
0,089
0,009
0,079
0,040
0,021
0,000
0,019
0,002
0,037

Fonte: dados da pesquisa.

Os níveis de importância por turno demonstraram 11 atributos com diferenças
significativas. São eles: qualificação profissional, infraestrutura, qualidade do ensino,
visão de futuro, projetos extraclasse, novos cursos, professores, inovação/ tecnologia,
níveis de ensino, diversidade, assistência estudantil.

A pesquisa analisou a influência do nível do curso e o grau de importância que os
discentes relataram para cada atributo. O Campus do IFMT de Primavera do Leste
possui cursos no nível médio integrado, cursos subsequentes ao ensino médio e
cursos de graduação. A Tabela 14 expõe os dados coletados.
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Tabela 14
Grau de importância por nível de ensino
NIVEL

Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comparação c/ Outras Inst. de Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

MÉDIO
INTEGRADO
9,17
8,95
9,38
9,44
8,85
8,42
9,15
8,64
8,80
8,76
8,22
8,94
8,74
8,76
9,34
9,26
9,10
8,99
9,04

SUBSEQUENTE

SUPERIOR

pvalor

8,50
8,40
9,50
8,50
9,10
7,50
8,60
8,00
8,00
8,90
8,70
6,80
7,90
8,80
8,50
8,40
8,70
8,00
8,30

8,99
8,57
9,68
9,20
9,01
8,42
8,72
8,64
8,54
8,95
8,80
8,71
8,34
8,10
9,14
8,68
8,82
8,57
8,98

0,036
0,012
0,061
0,001
0,910
0,095
0,000
0,382
0,073
0,691
0,056
0,000
0,039
0,015
0,005
0,000
0,077
0,004
0,015

Fonte: dados da pesquisa

O nível subsequente atribuiu a menor média de importância para 14 dos 19 atributos
pesquisados. Os discentes desse nível de ensino não observam alguns atributos
como importantes para a imagem da instituição. As características dessa modalidade
de ensino, em que os alunos já terminaram o ensino médio e voltam à vida escolar
para obtenção de um curso profissionalizante, pode explicar alguns dos números
encontrados, pois a falta de tempo ocasionada pela dupla jornada de trabalho e
estudos pode não permitir que eles vislumbrem os projetos extraclasse como algo
importante na sua formação.

4.3.2 Níveis de satisfação dos atributos

Os respondentes também conferiram o seu grau de satisfação quanto aos atributos
pesquisados. Poderia ser atribuída uma nota de um a 10 para cada atributo. A síntese
do nível de satisfação geral com cada atributo estudado encontra-se na Tabela 15.
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Tabela 15
Nível de satisfação dos atributos
Média
Satisfação com o Ensino Gratuito

9,0

DesvioPadrão
1,7

CV

Mediana

19,2%

10,0

Satisfação com a Qualidade do Ensino

8,6

1,5

16,9%

9,0

Satisfação com os Professores

8,6

4,7

55,1%

9,0

Satisfação com a Autorrepresentação

8,4

1,8

22,0%

9,0

Comparação com Outras Instituições de Ensino

8,3

1,9

22,9%

9,0

Satisfação com a Qualificação Profissional

8,2

1,8

22,5%

8,0

Satisfação com a Visão de Futuro

8,0

1,9

24,2%

8,0

Satisfação com a Assistência Estudantil

8,0

2,2

27,9%

9,0

Satisfação com os Projetos Extraclasse

7,8

2,1

26,7%

8,0

Satisfação com a Diversidade

7,8

2,1

26,8%

8,0

Satisfação com os Níveis de Ensino

7,7

2,2

28,0%

8,0

Satisfação com a Carga Horária

7,6

2,1

28,0%

8,0

Satisfação com a Inovação / Tecnologia

7,5

2,1

28,6%

8,0

Satisfação com a Pertencimento

7,5

2,2

29,3%

8,0

Satisfação com a Infraestrutura

7,4

2,0

26,8%

8,0

Satisfação com a Democracia

7,3

2,2

30,6%

8,0

Satisfação com o Relacionamento

7,3

2,2

30,8%

8,0

Satisfação com os Novos cursos

6,9

2,5

35,8%

7,0

Satisfação com as Atividades Práticas

6,5

2,7

42,1%

7,0

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação aos níveis de satisfação, notou-se alta satisfação com o ensino gratuito
(9,0) e a menor satisfação foi observada com as atividades práticas, que ficou com o
nível de satisfação de 6,5.

Quando analisado o nível de satisfação de público com os atributos, observaram-se
diferenças significativas no nível de satisfação com a democracia e com a visão de
futuro, sendo os docentes menos satisfeitos com a democracia no Campus (5,67) e
os discentes mais satisfeitos com a visão de futuro (8,14). O nível de satisfação por
público está apresentado na Tabela 16.
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Tabela 16
Nível de satisfação por público
PÚBLICO
Qualificação Profissional

Discente
8,21

p-valor

Docente Servidor Adm
7,72
7,88

0,739

Infraestrutura

7,46

6,5

7,63

0,156

Ensino Gratuito

8,92

9,5

9,5

0,057

Qualidade do Ensino

8,65

7,76

8

0,100

Autorrepresentação

8,39

7,78

8,5

0,952

Democracia

7,4

5,67

7,25

0,007

Visão de Futuro

8,14

6,39

6

0,000

Pertencimento

7,53

6,33

6,75

0,068

Atividades Práticas

6,54

5,33

5,88

0,133

Comparação c/ Outras Inst. de Ensino

8,32

8,28

8,25

0,808

Carga Horária

7,55

7,22

8,29

0,250

Projetos Extraclasse

7,85

7,83

7,88

0,876

Relacionamento

7,33

6,83

6,25

0,355

Novos cursos

6,86

7,28

7,38

0,647

Professores

8,34

8,17

8,88

0,898

Inovação / Tecnologia

7,54

6,28

7,75

0,141

Níveis de Ensino

7,73

7,44

7,75

0,861

Diversidade

7,8

7,17

7,5

0,476

8

7,72

8,5

0,569

Assistência Estudantil
Fonte: dados da pesquisa.

O curso ao qual o discente pertence pode ser um dos fatores de influência em seu
nível de satisfação com os atributos. Desse modo, foi realizado o levantamento do
nível de satisfação por curso. Considerando os nove cursos existentes no Campus, o
curso de Eletrotécnica Subsequente foi o que demonstrou o maior nível de satisfação
em 12 dos 19 atributos analisados.
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Tabela 17
Nível de satisfação por curso
CURSO

Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comp. c/ Outras Inst. de Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7,7
6,9
8,3
8,2
8,3
7,2
8,0
7,7
4,7
7,8
6,8
7,3
7,4
6,6
7,3
7,2
7,4
7,7
7,6

7,2
7,2
7,8
7,5
8,2
7,0
6,8
5,8
3,8
7,0
6,3
4,7
4,0
4,2
7,3
5,2
5,0
4,7
5,7

8,4
8,0
9,4
9,1
8,6
6,1
7,6
7,4
7,3
8,1
6,9
7,8
7,6
6,4
8,7
7,5
8,3
7,1
7,8

8,8
8,0
8,8
7,5
7,0
9,0
9,0
9,8
8,5
6,5
7,8
9,3
8,5
9,3
9,0
9,5
9,3
8,0
7,8

8,3
7,5
8,6
8,4
7,8
6,9
7,8
7,6
7,4
8,2
7,8
7,9
7,6
7,4
8,4
8,0
7,9
7,7
8,0

7,8
7,5
9,3
8,7
7,7
7,2
7,6
6,9
5,0
7,8
6,9
8,4
6,8
6,7
8,4
7,4
7,6
7,5
8,3

8,3
7,6
9,3
9,0
8,9
7,7
8,3
8,0
7,5
8,5
8,3
7,8
7,7
7,4
8,9
7,7
7,9
7,7
8,4

8,5
7,5
9,1
9,0
8,6
8,0
8,6
7,6
7,1
8,8
7,9
8,3
7,5
7,0
8,7
7,8
8,0
8,4
8,2

7,7
7,4
9,1
7,8
8,6
5,8
7,0
6,7
6,2
8,3
7,2
6,5
5,7
5,7
7,6
6,0
6,7
6,6
7,6

pvalor
0,040
0,600
0,103
0,000
0,012
0,000
0,001
0,044
0,000
0,011
0,022
0,000
0,033
0,024
0,000
0,004
0,049
0,002
0,240

Legenda. 1-Eletromecânica, 2-Eletromecânica subs., 3- Eletrotécnica, 4-Eletrotécnica subs., 5-Eng.
Cont. Automação, 6-Informática, 7-Licenciatura em Química, 8-Logística, 9-TADS.
Fonte: dados da pesquisa.

O destaque em relação ao menor índice de satisfação de todos os atributos analisados
foi para as atividades práticas no curso de Eletromecânica Subsequente, que obteve
a nota 3,8. A Figura 18 traz as médias de satisfação das atividades práticas por curso.
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Figura 18
Nível de satisfação do atributo atividades práticas por curso.
Fonte: dados da pesquisa.

A satisfação com o turno de estudo dos discentes apresentou diferenças significativas
para os seguintes atributos: ensino gratuito, qualidade do ensino, autorrepresentação,
democracia, inovação/ tecnologia, diversidade e assistência estudantil (Tabela 18).
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Tabela 18
Níveis de satisfação por turno
TURNO
Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comp. c/ Outras Inst. de Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

p-valor

Integral

Matutino

Noturno

Vespertino

8,3
7,5
8,6
8,4
7,8
6,9
7,8
7,6
7,4
8,2
7,8
7,9
7,6
7,4
8,4
8,0
7,9
7,7
8,0

8,4
7,7
9,2
9,1
8,3
7,3
8,2
7,5
6,4
8,5
7,5
8,1
7,7
7,1
8,3
7,8
8,0
7,9
8,5

8,0
7,5
9,0
8,4
8,6
7,2
7,8
7,5
6,9
8,2
7,8
7,2
6,9
6,7
9,6
7,1
7,4
7,1
7,9

8,1
7,1
8,6
8,4
8,5
7,9
8,4
7,6
6,2
8,3
7,4
8,0
7,1
6,5
8,4
7,4
7,6
8,2
7,4

0,413
0,422
0,027
0,001
0,026
0,023
0,109
0,954
0,289
0,324
0,778
0,052
0,058
0,178
0,890
0,043
0,112
0,009
0,002

Fonte: dados da pesquisa.

A qualidade do ensino sobressaiu-se positivamente entre os discentes do período
matutino, com nota 9,1. Os demais turnos obtiveram nota 8,4, como registrado na
Figura 19.
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Figura 19
Nível de satisfação do atributo qualidade do ensino por turno.
Fonte: dados da pesquisa.

Nos três níveis de ensino oferecidos pelo Campus, o de satisfação obteve diferenças
significativas com a qualidade do ensino, projetos extraclasse e a diversidade, sendo
que nos três atributos o maior grau de insatisfação ficou com o nível subsequente
(Tabela 19).
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Tabela 19
Satisfação por nível de ensino
NÍVEL

Qualificação Profissional
Infraestrutura
Ensino Gratuito
Qualidade do Ensino
Autorrepresentação
Democracia
Visão de Futuro
Pertencimento
Atividades Práticas
Comp. c/ Outras Inst. de Ensino
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Relacionamento
Novos cursos
Professores
Inovação / Tecnologia
Níveis de Ensino
Diversidade
Assistência Estudantil

MÉDIO
INTEGRADO
8,24
7,42
8,94
8,76
8,41
7,55
8,27
7,53
6,3
8,39
7,45
8,02
7,43
6,82
8,3
7,6
7,82
8,02
8,03

p-valor

SUBSEQUENTE

SUPERIOR

7,8
7,5
8,2
7,5
7,7
7,89
7,7
7,4
5,89
6,8
6,9
6,5
5,8
6,2
8
7,11
6,7
6
6,5

8,17
7,54
8,97
8,52
8,41
6,99
7,85
7,55
7,2
8,34
7,89
7,57
7,26
7,03
9,37
7,45
7,66
7,45
8,08

0,482
0,907
0,691
0,032
0,443
0,054
0,053
0,708
0,119
0,143
0,434
0,023
0,362
0,980
0,998
0,672
0,270
0,005
0,138

Fonte: dados da pesquisa.

Analisando o índice de satisfação de cada atributo por nível de ensino, pode-se
concluir que os discentes do ensino médio integrado possuem o maior índice de
satisfação em relação à quantidade total de atributos. Dos 19 analisados, os alunos
se mostraram mais satisfeitos com nove. Esse resultado deve ser levado em
consideração pela instituição, visando ações estratégicas, pelo fato de esta
modalidade ser a que possui o maior número de estudantes.

4.4 Composição do GCI Campus Primavera do Leste

Para análise ainda mais objetiva da configuração da imagem do Instituto Federal
Campus Primavera do Leste e, consequentemente, mais praticidade na sugestão de
ações estratégicas de gestão da imagem, os atributos foram classificados em três
fatores: ambiente, mercado e ensino.

No fator ambiente foram listados todos os atributos que possuem relação direta com
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a formação do ambiente no Campus, seja pela estrutura física ou pelo clima
organizacional que envolve as relações interpessoais. Nesse fator foram classificados
sete

atributos:

democracia,

pertencimento,

diversidade,

relacionamento,

autorrepresentação, infraestrutura e assistência estudantil.

No fator ensino foram classificados os atributos ligados diretamente à atividade-fim da
instituição, isto é, níveis de ensino, qualidade de ensino, professores, ensino gratuito,
carga horária, projetos extraclasse e atividades práticas.

O terceiro fator foi nomeado de mercado, levando em consideração que a instituição
de ensino deve interagir com seus públicos e que essa interação é essencial para a
formação da sua imagem (Kotler & Fox, 1994). Nesse fator foram relacionados todos
os atributos que possuem ligação mais intensa com o mercado onde a instituição está
inserida. São eles: visão de futuro, novos cursos, inovação / tecnologia, qualificação
profissional e comparação com outras instituições de ensino.

Na Tabela 20 podem-se observar os três fatores e seus respectivos atributos.

Tabela 20
Atributos divididos por fatores
AMBIENTE
Infraestrutura
Pertencimento
Autorrepresentação
Democracia
Relacionamento
Diversidade
Assistência Estudantil
Fonte: dados da pesquisa.

FATORES
ENSINO
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Ensino Gratuito
Qualidade de Ensino
Atividades Práticas
Professores
Níveis de Ensino

MERCADO
Qualidade Profissional
Visão de Futuro
Novos Cursos
Inovação/Tecnologia
Comparação c/ Outras Inst. de Ensino

Após o tratamento dos dados, o gráfico de configuração de imagem foi construído,
obtendo-se graficamente todos os dados que foram constituídos desde a configuração
do conteúdo, passando pela mensuração dos níveis de satisfação e importância até a
divisão dos atributos em fatores. Na Figura 20 pode-se analisar o GCI do IFMT –
Campus Primavera do Leste.
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2
4
6
7
13
18
19

AMBIENTE
Infraestrutura
Pertencimento
Autorrepresentação
Democracia
Relacionamento
Diversidade
Assistência Estudantil

3
5
9
11
12
15
17

ENSINO
Ensino Gratuito
Qualidade de Ensino
Atividades Práticas
Carga Horária
Projetos Extraclasse
Professores
Níveis de Ensino

1
8
10
14
16

MERCADO
Qualidade Profissional
Visão de Futuro
Comparação com outras
Instituições de ensino
Novos cursos
Inovação / Tecnologia

DIMENSÃO
Racional
Afetivo
Visionário
Simbólico

Figura 20
CGI Campus Primavera do Leste.
Fonte: dados da pesquisa.

No gráfico de configuração da imagem do IFMT-PDL verifica-se que os atributos
ficaram distribuídos de forma homogênea entre os três fatores (ambiente – mercado
– ensino). Dos quatro itens posicionados na imagem central, três deles foram
considerados muito importantes e com satisfação acima da média: qualificação
profissional, ensino gratuito e pertencimento. Esse dado sinaliza que a percepção do
público interno em relação à instituição está ligada a itens positivos para sua imagem
e a instituição consegue manter bons índices de satisfação nesses atributos.
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4.5 Ações estratégicas para melhoria da imagem do IFMT-PDL

O método de configuração da imagem (MCI) possui uma tabela de sugestões de
ações estratégicas para a gestão da imagem (SAEGIs), na qual os principais atributos
são analisados conforme suas posições e valores (Schuler & De Toni, 2015). A
proposta é fazer um direcionamento de possíveis ações de melhoria na imagem da
instituição diante dos resultados encontrados na pesquisa. A Tabela 21 traz as
sugestões de ações estratégicas para a gestão da imagem do IFMT – Campus
Primavera do Leste. Essas sugestões foram obtidas a partir da análise do gráfico de
configuração de imagem, observando-se a distância dos atributos em relação ao
núcleo central (termo indutor), bem como os níveis de satisfação e importância que
cada um deles recebeu durante a pesquisa.

Tabela 21
SAEGIs do IFMT – Campus Primavera do Leste

Manter a posição. Atributo altamente favorável à
imagem da instituição. A sensação de
pertencimento está ligada ao sentimento de
inclusão e segurança que o público interno
possui capaz de produzir um ambiente favorável.

Alta

Alta
Alta

Recomendação

Manter a posição. Utilizar o atributo como
argumento de atração para novos alunos.
Explorar ao máximo nas comunicações
institucionais.

Baixa

Alta
Alta
Baixa
Alta

Imagem
central
Imagem
Central
Imagem Central
Imagem Central

Afetivo
Racional
Racional
Racional

Pertencimento
Ensino
Gratuito
Infraestrutura
Qualificação
Profissional

Mercado

Ambiente

Ensino

Ambiente

Fator Atributo Dimen- Posição Impor- Satissão
tância fação

Ampliar o nível de satisfação desse atributo. Por
estar ligado à imagem central, pode trazer
prejuízos à instituição. O atributo infraestrutura
durante a pesquisa estava associado às salas de
aulas, quadra poliesportiva, cantina, laboratórios
e auditório. Pelo baixo índice de satisfação das
atividades práticas recomenda-se atenção
especial aos laboratórios da instituição.
Manter e ampliar a satisfação e importância
desse atributo. Um dos atributos que receberam
maior grau de importância entre todos os
atributos. Possui um nível de satisfação acima
da média geral. Sugerem-se ações que
promovam a ampliação desse atributo pelo fato
de o mesmo estar diretamente ligado à
identidade dos institutos federais.

Continua
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Tabela 21
SAEGIs do IFMT – Campus Primavera do Leste - conclui

Fonte: dados da pesquisa.

Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Alta
Alta

Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Alta
Alta

Primeira
Periferia
Primeira
Periferia
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Primeira Periferia
Margem

Racional
Racional
Visionário
Racional

Atividades Práticas
Visão de Futuro
Assistência
Estudantil

Ensino
Mercado
Ambiente

Simbólico

Autorrepresentação
Democracia
Qualidade de Ensino

Racional

Ambiente
Ambiente
Ensino

Fator Atributo Dimen- Posição Impor- Satissão
tância fação

Recomendação
Criar políticas nos setores internos responsáveis
pela valorização do público analisado. O
sentimento de orgulho em pertencer à instituição
é extremamente favorável à imagem. Sugestão
de criar ações para levar esse atributo à imagem
central do instituto.
Melhorar a satisfação desse atributo. A
percepção de um ambiente pouco democrático
em relação a regras e condutas pode interferir
negativamente
no
ambiente
de
forma
generalizada.
Estabelecer ações urgentes para aproximar o
atributo da imagem central e melhorar de forma
significativa sua satisfação. Trata-se de um
atributo ligado à atividade-fim da instituição. Seu
baixo índice de satisfação pode estar ligado à
necessidade de melhoria no atributo atividades
práticas, pois o IFMT como uma instituição
voltada para o ensino profissionalizante tem sua
imagem ligada ao “saber fazer”.
Reverter a insatisfação com esse atributo, com
políticas de ensino voltadas para o incentivo a
aulas
práticas.
Sugere-se
analisar
a
infraestrutura disponível para a realização
dessas atividades, pois o atributo infraestrutura
foi avaliado abaixo da média de satisfação. Essa
ação deve ser colocada como emergencial, pois
o atributo atividades práticas recebeu a pior nota
de satisfação entre todos os atributos avaliados
(6,46).
Manter e se possível estabelecer uma conexão
com a imagem central da instituição. O atributo
deve ser explorado durante a comunicação
institucional. Ressaltando a capacidade da
instituição em criar perspectivas, sendo capaz de
proporcionar mudanças na realidade das
pessoas.
Deve haver ações no sentido de divulgar a
assistência estudantil, para vincular esse atributo
à imagem da instituição, apesar de ser
considerado alto índice de importância e
satisfação pelos alunos, ele se encontra na
margem da imagem, muito longe do núcleo
central.
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4.6 Discussão dos resultados: a percepção da imagem organizacional do IFMT

Os resultados obtidos revelaram 19 atributos pertinentes à configuração da imagem
do Campus Primavera do Leste, sendo os mais relevantes e pertencentes à imagem
central e à primeira periferia: qualificação profissional, pertencimento, infraestrutura,
ensino gratuito, autorrepresentação, democracia, qualidade do ensino, atividades
práticas e visão de futuro.

Os atributos pertencem a quatro dimensões diferentes: racional, afetivo, simbólico e
visionário. A dimensão com maior número de atributos foi a racional, com 13 atributos
representando 68,42% do total. A segunda dimensão com maior número de atributos
foi a afetiva, com três atributos e 15,78%.

A predominância de atributos na dimensão racional sinaliza que a amostra pesquisada
espera fortemente obter uma vantagem ou benefício ao se relacionar com a
instituição. Esta é uma forte percepção de utilidade da organização para a sociedade.

A dimensão afetiva que aparece logo em seguida no número de atributos revela que
há afeto ou gratidão na visão do público em relação ao Instituto Federal de Mato
Grosso – Campus Primavera do Leste.

A mensuração da importância e satisfação demonstrou que o nível de importância dos
atributos possui média geral de 8,87, enquanto a satisfação obteve média geral de
7,8. O destaque do índice de satisfação foi o ensino gratuito, com média de 8,97; e a
maior insatisfação se deu no atributo atividades práticas, com 6,46 de média geral.

Os índices de satisfação entre os três públicos pesquisados não demonstraram
diferenças significativas, sendo: 7,22 para docentes, 7,81 para discentes e 7,67 para
servidores administrativos.

De acordo com a Tabela 21, os resultados relativos à percepção da imagem
organizacional do IFMT foram bastante positivos quanto a alguns fatores e atributos,
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como ensino gratuito, pertencimento e qualificação profissional. Segundo Schuler e
De Toni (2015, p. 180):

Quando um atributo positivo para a imagem do produto e importante para o
consumidor se encontra na imagem central, essa posição deverá ser mantida
em primeiro lugar, cuidando para que o produto apresente realmente aquele
atributo, sempre de forma melhorada [...].
Barich & Kotler (1991) propõem que após a avaliação da imagem organizacional é
necessário o gerenciamento das áreas-chave. Os resultados obtidos nesse trabalho
são importantes ao detectar os pontos positivos e os que ainda precisam de melhorias.

Como pontos para melhoria, pode-se destacar a assistência estudantil, que apesar de
possuir alto grau de importância e alto índice de satisfação, encontra-se na margem,
muito longe do núcleo central. Na prática, as pessoas não vinculam esse atributo à
imagem do IFMT, apesar de se considerarem satisfeitos com o item e tê-lo como muito
importante.

A assistência estudantil deve ser amplamente divulgada de forma estratégica pela
instituição. Para Dowling (1986), a imagem pode ser alterada de duas maneiras,
mudando o próprio objeto ou tentando modificar por meio da comunicação. Neste
estudo, a comunicação deve ser fortalecida.

Outro atributo com resultado negativo na percepção da imagem organizacional foi de
atividades práticas, com média de satisfação de 6,5, sendo o com menor índice de
satisfação e encontra-se na segunda periferia, próximo do núcleo central. O baixo
índice de satisfação desse atributo pode estar vinculado à insatisfação com a
infraestrutura do Campus, que também recebeu média baixa de satisfação (7,5). As
atividades práticas, por vezes, necessitam de laboratórios e estrutura para sua
realização. Este é um ponto de melhoria e deverá ser encaminhado para a direção da
instituição.

As ações estratégicas na população estudada são fundamentais para o
gerenciamento da imagem, modificando as percepções que possam ser negativas no
aspecto da imagem organizacional ou reforçando os pontos positivos encontrados.
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Joly (2003) defende que, embora muitas vezes a imagem remeta a algo visível, ela é
construída e depende da produção de um sujeito. Seja a imagem concreta ou
imaginária, ela sempre passa por um indivíduo que constrói e reconhece.
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5 Considerações Finais
Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar qual a imagem do IFMT –
Campus Primavera do Leste, diante de seu público interno, docentes, discentes e
servidores administrativos. Foram identificados os principais atributos e mensurado o
nível de importância e satisfação de cada um perante a população pesquisada.

O referencial teórico foi fundamentado nos conceitos de imagem, identidade e
reputação, utilizando como sustentação aos conceitos Joly (2003), Kotler (1998),
Dowling (1986), Braga (2002) e Schuler e De Toni (2015), entre outros.

A metodologia foi alicerçada no método de configuração de imagem (MCI) dos autores
Schuler e De Toni (2015). A partir dessa metodologia foi possível identificar os
atributos mais salientes em relação ao objeto pesquisado, mensurar o grau de
importância e satisfação que o público-alvo estabelece a cada um dos atributos
identificados e propor ações que podem auxiliar na gestão da imagem do Instituto
Federal de Mato Grosso – Campus Primavera do Leste. Ao obter êxito nessa etapa
da pesquisa, foi possível responder aos três objetivos específicos propostos no
escopo deste trabalho.
Assim, concluiu-se que o Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Primavera do
Leste possui percepção de imagem positiva perante o seu público interno. Entre os
principais pontos de destaque estão a sua vocação para a qualificação profissional e
a gratuidade de seu ensino. Em contraponto a essa percepção positiva estão os
atributos atividades práticas e novos cursos, que obtiveram índices de satisfação
abaixo da média geral.

Recomenda-se que o Campus Primavera do Leste atue fortemente para reverter a
insatisfação com esses atributos, por estarem ligados à essência do Instituto Federal
de Mato Grosso, que é estar em sintonia com as comunidades onde atua,
proporcionando cursos que contribuam para o desenvolvimento local, bem como o
fomento do processo de ensino a partir de ações práticas voltadas para o saber fazer
nas áreas de formação propostas pelo Instituto Federal de Mato Grosso.
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Sugere-se que os resultados obtidos sejam utilizados no planejamento estratégico da
instituição e na execução do PDI 2019-2023. Os resultados da pesquisa podem
subsidiar as ações da gestão, tendo em vista que nenhum trabalho nesse sentido foi
realizado desde a inauguração do Campus, em 2014.

As limitações da pesquisa devem-se ao fato de ser um método relativamente novo de
pesquisa e, durante a configuração do conteúdo, os entrevistados podem apresentar
dificuldade em expressar a sua percepção em relação ao objeto de pesquisa. Outro
limitador foi o fato de o pesquisador pertencer ao quadro de servidores do Campus
em estudo, o que pode ter gerado desconforto entre os entrevistados no momento de
expressar algum tipo de insatisfação com o local de trabalho.

Em função das suas peculiaridades, os resultados do presente trabalho não devem
ser generalizados para outras instituições de ensino. As características metodológicas
do trabalho singularizam os resultados, sendo próprios da instituição pesquisada e da
amostra utilizada.

Como sugestões para outros trabalhos, recomenda-se a aplicação da pesquisa em
outros locais, utilizando outras amostras, para que se possa comparar as percepções
do público interno com os demais públicos. Algumas possibilidades de amostras são
o público externo em suas diversas composições e o corpo diretivo da instituição.

Outra possibilidade de aprofundamento da pesquisa é a realização de um estudo
longitudinal com os alunos ao ingressar e na sua formatura, o que possibilitaria
identificar se há alterações na percepção da imagem em uma mesma amostra ao
longo tempo.
O estudo contribui para o IFMT – Campus Primavera do Leste ao desenvolver uma
pesquisa inédita após cinco anos do início de suas atividades, conseguindo captar a
percepção da imagem organizacional perante seu público interno. O autor da pesquisa
recebeu como forma de contribuição informações relevantes para o exercício de sua
prática docente e a abertura de uma infinidade de possibilidades de projetos de
extensão visando à melhoria da imagem da instituição em que atua.
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Para a academia, a contribuição pode ser observada ao propor uma análise qualitativa
e quantitativa para configuração da imagem de uma instituição de ensino pública. Ao
Programa de Mestrado da Fundação Pedro Leopoldo, a contribuição consiste no
caráter prático desta pesquisa, sendo desenvolvida durante o curso e trazendo
benefícios para o local de trabalho do mestrando, explicitando, assim, a essência do
mestrado profissional, que visa à capacitação de profissionais mediante o estudo de
técnicas, processos ou temáticas para atender às demandas do mercado.
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