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Resumo 

 

 

No seu âmbito mais amplo, a escola pensada de forma sistêmica e a educação moderna 

representam tamanha importância para a construção de indivíduos autônomos, mais bem 

preparados para os desafios do mercado de trabalho. A educação tem sua importância como 

negócio na chamada sociedade do conhecimento, sobretudo, na formação do capital humano, 

na constituição das bases do conhecimento, na difusão e valorização do conhecimento 

produzido por meio das pesquisas, e na manutenção dos conhecimentos e sua transmissão de 

forma intergeracional. Para que uma organização se mantenha competitiva é primordial a 

preocupação da gestão com melhorias contínuas em seus processos, produtos e serviços. O 

monitoramento da imagem institucional a partir de seus stakeholders é de suma importância 

para as organizações, haja vista que este diagnóstico contribuirá fundamentalmente para o 

atendimento das expectativas do cliente. Neste contexto, se a imagem institucional está 

fragilizada atributos de competitividade e sustentabilidade da organização certamente ficam 

comprometidos. O alinhamento entre a identidade e a imagem da marca perante seus públicos 

torna-se um grande desafio organizacional. Desenvolveu-se este estudo na Faculdade Una de 

Sete Lagoas, por não conhecer a imagem percebida pelos alunos e se, de fato, a identidade da 

organização corrobora com fatores valorizados pelo público da IES. Assim, procurou saber 

como se caracterizam a imagem e identidade da instituição para a direção, professores, 

funcionários e alunos da graduação? O objetivo geral foi analisar a percepção dos 

stakeholders quanto à identidade e imagem da IES, tendo como objetivos específicos: 1) 

Identificar quais são os principais atributos tangíveis e intangíveis percebidos pelos alunos 

que compõe a imagem e identidade da instituição; 2) Caracterizar e descrever os atributos; 3) 

Descrever as relações inter e entre os atributos. 4) Analisar o nível de contribuição dos 

atributos à excelência da instituição. O estudo foi realizado mediante entrevistas com o diretor 

e dois coordenadores, assim como com 313 alunos de graduação de diversos cursos. Os 

principais resultados indicaram que, encontrou-se validade nomológica para a identidade, nos 

construtos: infraestrutura, serviços, recursos digitais e pedagogia. Para a imagem, construtos 

formação do aluno, professores e funcionários e reputação foram consistentemente validados. 

 

 

Palavras-chave: Educação, imagem, identidade, instituição de ensino, percepções, 

stakeholders.    



Abstract 

 

 

At its broadest, systemically designed school and modern education are of such importance 

for the building of autonomous individuals who are better prepared for the challenges of the 

labor market. Education has its importance as a business in the so-called knowledge society, 

above all, in the formation of human capital, in the constitution of the knowledge bases, in the 

diffusion and valorization of the knowledge produced through research, and in the 

maintenance of knowledge and its transmission intergenerational. For an organization to 

remain competitive, management must focus on continuous improvements in its processes, 

products and services. Monitoring the institutional image from its stakeholders is of 

paramount importance to organizations, given that this diagnosis will contribute 

fundamentally to meeting customer expectations. In this context, if the institutional image is 

weakened attributes of competitiveness and sustainability of the organization are certainly 

compromised. Aligning the identity and brand image with its audiences becomes a major 

organizational challenge. This study was developed at Una de Sete Lagoas College, because it 

does not know the image perceived by the students and if, in fact, the identity of the 

organization corroborates factors valued by the public of the IES. Thus, it sought to know 

how the institution's image and identity are characterized for the direction, teachers, staff and 

undergraduate students? The general objective was to analyze the perception of stakeholders 

regarding the identity and image of the IES, having as specific objectives: 1) Identify what are 

the main tangible and intangible attributes perceived by the students that make up the image 

and identity of the institution; 2) Characterize and describe the attributes; 3) Describe the 

relationships between and between attributes. 4) Analyze the level of contribution of attributes 

to the excellence of the institution. The study was conducted through interviews with the 

principal and two coordinators, as well as 313 undergraduate students from various courses. 

The main results indicated that the nomological validity for identity was found in the 

constructs: infrastructure, services, digital resources and pedagogy. For the image, student, 

teacher and staff training and reputation constructs were consistently validated. 

 

 

Keywords: Education, image, identity, educational institution, perceptions, stakeholders.
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualizando e estabelecendo propósitos do estudo 

 

O tema da educação tem sido explorado pela literatura acadêmica em seus mais diversos 

matizes. O mundo contemporâneo é permeado de transformações intensas, rápidas e 

complexas (Vieira, Martins & Brugnerotto, 2018). A educação como veículo de mudança e 

estratégia para redução das desigualdades e os desafios enfrentados na sociedade 

contemporânea são temas amplamente discutidos pelos autores, assim como o papel social da 

educação, e as possíveis transformações na sociedade globalizada a partir dela. 

 

Ao mesmo tempo, políticas, estratégias e objetivos governamentais dedicam alta relevância ao 

tema. A estruturação do sistema educacional e a Constituição Federal de 1988, 

responsabilizam o estado e a família quanto ao acesso e a qualidade da educação. Neste 

sentido, é possível considerar que haja consenso entre pesquisadores, governo e empresas do 

setor de educação, sobre a importância da educação como fundamento de competitividade e 

da qualidade de vida dos povos.  

 

De acordo com Jaeger (2013) citado por Vieira, Martins & Brugnerotto (2018) a educação 

existia do ponto de vista de uma cosmovisão, em que os homens eram educados para 

compreender o mundo, as relações humanas e os papeis dos indivíduos na sociedade. O 

mundo contemporâneo é carregado de complexidades e o homem preocupa-se em 

desenvolver suas próprias crenças e valores, produz conhecimento e dissemina, e, cada vez 

mais, tenta livrar-se de modelos pré-estabelecidos. 

 

Têm sido unânimes as referências da educação na formação humana e profissional de 

indivíduos (Ventura, 2019). O acesso a conhecimentos e habilidades permite a elevação dos 

padrões de vida humana, social, ambiental, saúde, bem como da formação da consistência 

interna dos povos, conforme enfatiza a autora. A contemplação da formação humana e 

profissional é enfatizada na Constituição de 1988, que visa o pleno desenvolvimento da 

pessoa e sua qualificação para o trabalho. A educação, sob esse prisma, deve ir além de 

aprender o pensamento linear, pois as questões e os desafios do mundo contemporâneo afetam 



13 

 

 

 

diretamente as concepções educacionais na formação humana. A forma é múltipla, plural e 

em rede (Vieira, Martins & Brugnerotto, 2018). 

 

No que tange à formação profissional, os desafios no contexto da globalização também 

caminham para tendências laborais (Lima, 2016) com atividades mais intelectuais, autônomas 

e coletivas, com destaque para a valorização da sociedade do conhecimento, da qualidade 

total, da formação por competências e da empregabilidade. Quanto à necessidade constante de 

ampliar e melhorar a qualificação conforme as exigências do mercado Roggero (2018) 

salienta a evolução para um prolongamento dos períodos de formação e especialização 

profissional na atualidade, gerando uma espécie de confronto, permeado pelas influências do 

mundo cotidiano, entre o sistema de trabalho e as intenções e atitudes do indivíduo (Roggero, 

2018). 

 

Com o início do capitalismo a sociedade passou por grandes transformações na forma de 

organizar o trabalho, nos processos produtivos e exigiu também adaptações dos indivíduos 

para se adequarem ao novo ambiente, conforme explica Merlo & Lapis (2007). Dois aspectos 

importantes dessa fase do capitalismo são referenciados pelos autores: a qualificação do 

trabalhador e as suas estratégias de resistência.  

 

A educação no Brasil possui deficiências que se tornam entraves para a modernização e 

rápido desenvolvimento da sociedade. Haddad e Siqueira (2015) enfatizam que pequena 

parcela dos alunos do ensino público e privado consegue completar os oito anos obrigatórios 

da educação básica. O analfabetismo funcional é uma realidade despontada a partir das 

dificuldades que o sistema tem em reter os estudantes com um padrão de qualidade e 

adequação aos seus interesses, reforçando a necessidade de que não apenas a garantia do 

acesso é importante, mas também a melhoraria no processo educativo (Haddad e Siqueira, 

2015). 

 

A construção de um sistema educacional eficiente depende de políticas sociais que 

transponham as barreiras econômicas, políticas e culturais existentes. A educação e suas 

possibilidades são bens que necessitam ser conquistados e oferecem enriquecimento cultural, 

social e econômico (Vieira, Martins & Brugnerotto, 2018). No seu âmbito mais amplo, a 

escola pensada de forma sistêmica e a educação moderna representam tamanha importância 
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para a construção de indivíduos autônomos, mais bem preparados para os desafios do 

mercado de trabalho.  

 

No plano mais específico o contexto educacional é a porta de entrada para diversos sujeitos, 

que compõem diferentes contextos sociais (Oliveira, 2015), por isso, a necessidade e busca 

pela democratização do ensino.  

 

A sociedade do conhecimento exige flexibilidade e dinamismo para profissionais envolvidos 

na educação e também para alunos, que cada vez mais são estimulados a aprender a aprender, 

conforme destaca Morin (2000). Partes de um contexto repleto de competição e conflito, as 

organizações enfrentam o maior de todos os desafios, o aprender a aprender. O autor reforça a 

importância e necessidade da utilização de saberes fundamentais na construção da educação 

do amanhã, destacando eixos que considera importantíssimos para todos que pensam e fazem 

educação; as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. Os princípios do conhecimento 

pertinente. Ensinar a condição humana. Ensinar a identidade terrena. Enfrentar as incertezas. 

Ensinar a compreensão. A ética do gênero humano. 

 

O processo de ensino e aprendizagem nas empresas também necessita respeitar estas regras 

fundamentais. Na formação do profissional dentro da organização existe pouca preocupação 

com o aprender a aprender, onde o funcionário precisa aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver junto e aprender a ser, conforme relatório da UNESCO. Em grande parte das 

empresas não existe programas de treinamento adequados para que o funcionário aprenda a 

tarefa em sua totalidade e desempenhe seu papel com maestria (Freitas, 2017).  

 

É importante considerar que o ensino está diretamente relacionado à convivência (Morin, 

2000) e a troca de experiências, mas, para que a educação seja uma experiência global, seja na 

escola ou na organização, necessita haver a vontade e a ação para descobrir progressivamente 

o outro. A educação deve servir como guia para a conquista de saberes que servirão como 

base para desenvolvimento das competências do futuro. Os pilares do conhecimento, citados 

no relatório da UNESCO, contribuem para que o aprendizado seja uma experiência global, 

onde o indivíduo aprende enquanto pessoa e enquanto membro da sociedade. A proposta é 

que a educação se dedique à identificação da origem dos erros, ilusões e cegueiras. Morin 

(2000) reforça que uma ideia ou teoria deve ajudar a orientar estratégias cognitivas dirigidas 
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pelas pessoas, seja na organização ou na academia.  

 

O trabalhador pode ser um agente de mudanças dentro da organização e a administração de 

pessoal exerce grande influência neste cenário onde as políticas de gestão de pessoas, 

somadas as metas da organização resultam na conquista de vantagem competitiva. Freitas 

(2017) reforça que, a busca por competitividade e ainda, a legitimação das organizações 

perante a sociedade são resultados alcançados através de esforços, a partir da adoção de um 

modelo diferenciado de RH ou de Gestão de Pessoas. 

 

A valorização da criatividade, autonomia, o prazer de compreender, construir e reconstruir são 

fundamentais no processo de aprender a conhecer, conforme apresenta a UNESCO em 

relatório. Aprender a fazer está mais relacionado à prática, experimentação, ter iniciativa, 

gostar de correr riscos, ousar. Aprender a compreender é um desafio diário. É na observação 

do outro que se cultiva o próprio enriquecimento. Conviver é participar de projetos comuns, 

dividir méritos e conquistas, administrar conflitos (Morin, 2000). O último, e não menos 

importante saber, citado no relatório UNESCO é o aprender a ser. É aprender de forma 

integral para ser autônomo e crítico. 

 

No processo de educação as pessoas são os personagens principais e de maior destaque, 

ressalta Morin (2000). Esta também é a realidade dentro das organizações. O sucesso da 

empresa é proporcional à qualidade do ambiente de trabalho, ao clima organizacional e ao 

engajamento das equipes de trabalho. Freitas (2017) ainda legitima os processos de RH e sua 

importância para o crescimento das organizações, destacando o grande desafio de captar 

pessoas e investir cada vez mais em recrutamento e seleção, considerando o mercado 

competitivo e todas as suas exigências. 

 

O processo de provisão de pessoas precisa ser adaptável, ágil e flexível (Freitas, 2017). É 

importante que as empresas se preocupem em instrumentalizar seus funcionários para que 

possam se desenvolver no ambiente de trabalho, agindo de forma assertiva em prol dos 

objetivos da organização. A organização que investe no desenvolvimento de pessoas e de suas 

competências colhe frutos diariamente, conforme acentua o autor. 
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As primeiras escolas de educação superior do país surgiram a partir da chegada da família real 

portuguesa, em 1808. Até 1889, com a promulgação da república o ensino superior se 

desenvolveu a passos lentos. Até o final do século XIX existiam apenas 24 estabelecimentos 

de ensino superior no Brasil com cerca de 10.000 estudantes (Martins, 2002, p. 1).  

 

A iniciativa privada começou a investir nas instituições de ensino superior a partir da 

Constituição da República. No período de 1960 a 1980 o ensino superior no país experenciou 

uma fase de demanda latente, chegando a aproximadamente 1,4 milhão de matrículas na 

educação superior. Deste total mais de 60% advindas do setor privado. A partir desse período 

cresce exponencialmente o número de instituições de ensino e de ofertas de cursos no país.  

 

A desburocratização permitiu a entrada expressiva de novas instituições de ensino superior a 

partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394), em 

dezembro de 1996.  Porém, a sustentabilidade desses negócios fica ameaçada quando não 

existem estratégias para a sobrevivência e expansão. Mais de 75% das matrículas na educação 

superior no ano de 2015 foram advindas das IES, Instituições de Ensino Superior, privadas. 

Este percentual demonstra bastante expressividade. No Censo de 2015 foram catalogadas 

2364 IES, sendo 2069 privadas, 120 estaduais, 107 federais e 68 da esfera municipal, 

conforme mostra a Figura 1: 
 

 

Figura 1: Evolução do número de instituições de educação superior, por categoria administrativa.  

Fonte: Deed-Inep. 

 

A educação e sua importância como negócio na chamada sociedade do conhecimento é 

enfatizada por Maués & Souza (2018) como alavanca para desenvolvimento de países e fator 
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importante de competitividade na economia mundial. Os autores destacam, sobretudo, a 

formação do capital humano, a constituição das bases do conhecimento, a difusão e a 

valorização do conhecimento produzido por meio das pesquisas, e a manutenção dos 

conhecimentos e sua transmissão de forma intergeracional. 

 

Através da educação é possível quebrar barreiras da desigualdade e formar um profissional 

cidadão, com conhecimento de causa e responsabilidade social e humana, além de ampliar 

ofertas de trabalho e renda. Borges (2018) pondera que, como um direito social e um 

instrumento de inclusão socioeconômica, a educação precisa ser democrática. A educação 

superior é considerada fator de competitividade no mundo globalizado.  

 

Pesquisa realizada com 27 IES privadas de Minas Gerais objetivou analisar práticas e 

ferramentas de Inteligência Competitiva (IC) utilizadas pelas instituições para justificar e 

embasar tomada de decisão. A proposta é que, a partir da IC a organização consiga monitorar 

o ambiente externo e agir, diante das mudanças do mercado. Silva, Pereira, Carvalho & 

Jordão (2018) concluem a partir do estudo, que as práticas e ferramentas de monitoramento de 

IC das IES mineiras existem em um nível informal e desestruturado, e que, apesar de 

conhecerem bem o assunto, os gestores não percebem suas instituições tão organizadas quanto 

ao planejamento de ações futuras em busca de vantagem e diferencial competitivo. 

 

Para que uma organização se mantenha competitiva é primordial a preocupação da gestão 

com melhorias contínuas em seus processos, produtos e serviços. A competitividade no 

segmento da educação se torna mais evidente a partir da desburocratização que beneficia 

novos entrantes no mercado.  Com base no Censo do Ensino Superior divulgado pelo INEP 

(2016), o país concentrava 2111 instituições de ensino privadas naquele ano. Informações 

publicadas pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa – INEP (2017) confirmam que as 

instituições de ensino superior privadas representam 88% do cenário da educação.   

 

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) é o órgão do Ministério 

da Educação (MEC) competente que atua de forma a garantir que a legislação educacional 

seja cumprida para cercear a qualidade da educação superior no Brasil.  

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o 

Ministério da Educação (MEC) tem como indicador de qualidade o Índice Geral de Cursos 
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(IGC), conseguido a partir da realização do ENADE, Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes, que é divulgado anualmente.  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES foi criado em 2004, pela 

Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo de avaliar a educação superior e garantir a 

qualidade do desempenho acadêmico dos estudantes, conforme o art 9º, VI, VIII e IX, da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. São finalidades do programa a expansão da oferta de 

cursos, aumento permanente da eficácia institucional e efetividade acadêmica e social da IES 

(MEC, 2018). O Ministério da Educação – MEC avalia as IES por meio das atividades 

desenvolvidas, programas e projetos de extensão e pesquisa, principalmente os aspectos: 

 

        I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

        II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

        III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

        IV – a comunicação com a sociedade; 

        V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho; 

        VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios; 

        VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação; 

        VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional; 

        IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

        X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 
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As IES são avaliadas a partir de procedimentos de autoavaliação, avaliação in loco, sendo que 

o resultado é concedido a partir de um conceito de 0 a 5, com base nas dimensões analisadas.  

A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de ensino 

oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 

físicas e à organização didático-pedagógica (SINAES, 2004). 

 

O monitoramento da imagem institucional a partir de seus stakeholders é de suma importância 

para as organizações, haja vista que este diagnóstico contribuirá fundamentalmente para o 

atendimento das expectativas do cliente. As IES necessitam seguir exigências do Ministério 

da Educação, MEC, para garantir sua manutenção e funcionamento. Porém, seu público é 

quem mantém as instituições vivas. Se a imagem institucional está fragilizada atributos de 

competitividade e sustentabilidade da organização certamente ficam comprometidos. A 

imagem institucional é a soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo tem 

de um objeto (Tavares, 2008, p. 29).  

 

A imagem tem uma característica somativa (Machado, 2001) vez que abrange características 

próprias, do público alvo específico. Tal condição faz com que seja sumamente importante 

conhecer as percepções individuais do público das organizações (Machado, 2001). Salienta o 

autor que, a instituição tem sua imagem construída e baseada na percepção das pessoas, a 

partir do que elas leram ou experiências vividas em contato com a marca, símbolos ou 

anúncios que remeteram à organização. Desta forma, esses grupos tomarão decisões de 

compra com base no que veem e sentem. É de fundamental importância que os gestores da 

instituição estejam bem certos disso para evitar que assumam estratégias ineficazes baseadas 

em suas próprias percepções (Machado, 2001).  

 

A imagem representa o que a organização deseja expressar para os grupos internos e externos, 

conforme destaca Pizzinatto (2003). Desta forma, “a imagem pode ser mais ou menos 

verdadeira, mais ou menos precisa, mais ou menos saliente, mais ou menos significante” 

(Almeida, 2005, p. 58). A ligação e interação da empresa com seus públicos contribuem 

fortemente para a formação das várias percepções de sua imagem (Paula, 2014). 

 

O alinhamento entre a identidade e a imagem da marca perante seus públicos torna-se um 

grande desafio organizacional. A imagem está relacionada à forma como os componentes da 
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marca são percebidos e assimilados. Já a identidade está relacionada à forma que a instituição 

se apresenta para o público (Tavares, 2008). As IES devem agir de forma a se manter em 

sintonia com o mercado (Machado, 2001). O autor defende que, desta forma, a instituição 

deve lembrar sempre de sua responsabilidade social e econômica, mantendo uma gestão 

preocupada com a conquista e manutenção da credibilidade, prestígio e boa reputação. 

 

A identidade da organização precisa ser consistente e condizer com suas atitudes (Campos & 

Presler, 2015). As autoras defendem a utilização de pesquisas e estudos para convergir a 

imagem e identidade da organização no sentido de fortalecer o alinhamento de ideais 

corporativos. Guareschi, Carlos & Fonseca (2013) definem identidade como conjunto de 

traços, de imagens que compõe o indivíduo. 

 

A marca apresenta diversas funcionalidades e a diferenciação está entre as principais delas. 

Consideradas como grandes ativos das empresas as marcas geram vantagens competitivas 

(Baldauf; Cravens; Binder, 2003). Conhecer a marca é, sobretudo, lembrar ou reconhecer em 

situações diferentes, conforme destaca Keller (2003). Para este autor, a busca pela satisfação 

dos desejos tangíveis e intangíveis dos clientes é a base para a geração de valor no negócio. 

De Chernatony & Drury (2004) reforçam que o objetivo de toda organização deve ser o de 

transformar a identidade em imagem da marca.  
 

 

1.2 Contextualização do problema  

 

A Faculdade Una de Sete Lagoas oferece cursos de graduação em Sete Lagoas desde 2016. 

Não se conhece a imagem percebida pelos alunos e se de fato a identidade da organização 

corrobora com fatores percebidos e valorizados pelo público da IES. A força dos aspectos 

tangíveis e intangíveis para a construção dessa marca ainda não foi avaliada em estudos 

acadêmicos. 

 

O decreto-lei federal n° 464, de 11 de fevereiro de 1969, estabeleceu normas complementares 

à lei federal n° 5.540, negando autorização para funcionamento às IES que, apesar de 

alcançarem requisitos mínimos prefixados a sua criação, não correspondam às exigências do 

mercado de trabalho, em prol do desenvolvimento nacional ou regional (Brasil, 1969). Além 
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das garantias legais, a IES precisa garantir que sua imagem permaneça forte diante do 

público. Entender a percepção dos alunos e sociedade quanto aos serviços prestados é 

essencial para que os gestores da IES trabalhem a identidade da marca, conseguindo atributos 

de imagem compatíveis com os níveis esperados pelos stakeholders. 

 

Neste sentido, associando o contexto de imagem e identidade da Una Sete Lagoas coloca-se a 

seguinte pergunta norteadora da pesquisa: Como se caracterizam a imagem e identidade da 

Una Sete Lagoas para a direção, professores, funcionários e alunos da graduação? 

 

A instituição de ensino em estudo está há pouco tempo na cidade de Sete Lagoas. Conhecer a 

imagem e identidade da instituição perante seus públicos, ou stakeholders, certamente 

contribuirá para balizar ações futuras e fomentará tomada de decisão sobre políticas, 

objetivos, estratégias e estruturas da organização. 

 

Para responder à questão norteadora são constituídos os objetivos apresentados a seguir. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a percepção dos stakeholders da Una Sete Lagoas quanto à identidade e imagem da 

IES. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

O objetivo geral se decompõe nos seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar quais são os principais atributos tangíveis e intangíveis percebidos pelos alunos 

que compõe a imagem e identidade da instituição; 

2) Caracterizar e descrever os atributos;   

3) Descrever as relações inter e entre os atributos.  

4) Analisar o nível de contribuição dos atributos à excelência da instituição. 

 



22 

 

 

 

1.4 Justificativas da dissertação 

 

Tendo em vista que a instituição de ensino forma gestores, transforma vidas através da 

educação e fomenta a produção do conhecimento científico, o mercado e os clientes esperam 

que a organização seja exemplo em planejamento estratégico. A pesquisa reforçará a 

preocupação da IES com a qualidade na prestação dos serviços e a busca por alternativas de 

avaliação e aprimoramento a partir do entendimento e análise da percepção de seus clientes 

em face da imagem e identidade da instituição. 

 

O Ministério da Educação trabalha com indicadores com o objetivo de verificar os resultados 

dos processos de ensino-aprendizagem das IES brasileiras, bem como, as condições 

infraestruturais e didático-pedagógicas. Estes indicadores permitem assim aferir as reais 

condições em que o ensino superior brasileiro está sendo ofertado (SESU/MEC, 2002). Após 

a conclusão de cerca de 50 a 75% do curso de graduação, a IES deverá solicitar o 

reconhecimento. Todas as etapas do processo de reconhecimento de cursos superiores podem 

ser acompanhadas no sistema eletrônico e-MEC, responsável pela gestão de informações 

relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior, instituído 

pela Portaria Normativa 40/2007 e consolidado em 29 de dezembro de 2010 (Brasil, 2007). 

Os cursos ofertados pela IES em Sete Lagoas são autorizados e ainda não foram reconhecidos. 

Além dos indicadores do Ministério da Educação a IES necessita ter o reconhecimento da 

sociedade como instituição de confiança e que presta um serviço de qualidade. 

 

A pesquisa possui relevância acadêmica uma vez que discutirá a identificação de aspectos 

fundamentais do conhecimento, como a imagem e identidade enquanto conceitos, filosofias e 

práticas individuais e corporativas, tangíveis e intangíveis e sua influência na satisfação dos 

alunos da instituição de ensino em estudo. A pesquisa contribuirá para que a instituição de 

ensino conheça melhor seus alunos, de forma a ampliar ações de relacionamento e trace 

estratégias de retenção e fidelização perante seu público. 

 

Sobre este tema, a contribuição da literatura foi pesquisada em diversas bases de interações 

científicas: No SPELL, foram encontrados 10 artigos sobre a temática imagem 

organizacional, sendo 4 voltados para instituições de ensino. Sob a ótica da percepção dos 



23 

 

 

 

stakeholders, a pesquisa retornou 154 artigos, sendo que 62 foram publicados entre janeiro de 

2018 e janeiro de 2019. 

 

No PROQUEST o retorno de busca foram 579 publicações em periódicos acadêmicos, 

dissertações e teses que abordam o tema. Ao reduzir o filtro, considerando apenas publicações 

recentes, do período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, a base retornou 239 resultados. 

 

No Google Acadêmico a pesquisa retornou 5730 resultados, apenas no último ano, de janeiro 

de 2018 a janeiro de 2019, no que se refere a estudos que abordam stakeholders de 

instituições de ensino. A busca utilizando como palavras chave “imagem organizacional” 

oferece 4100 resultados na plataforma. 

 

Assim, esta pesquisa pretende ampliar o estado das artes do tema, buscando identificar e 

validar novos constructos, descrevendo-os e explicando-os no contexto de um trabalho 

científico. 
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2 Referencial Teórico 

 

Esta unidade do estudo se destina a estabelecer o modelo analítico da pesquisa. 

 

2.1 Referencial Analítico da Pesquisa: Identidade: fundamento e contexto 

 

 

O homem, como centro dos estudos no campo social, e sua compreensão, são destaques nos 

estudos de Lopes (2002), que classifica a base da identidade e sua formação, a partir de dois 

pontos principais, sujeito e tempo, baseando-se nos preceitos da psicologia, sociologia e 

antropologia. 

 

Parafraseando Heráclito, tudo está em constante mudança, fluindo e se desintegrando.  A 

essência interior de cada sujeito é desenvolvida a partir da interação com o outro. A expressão 

identidade começa a ser usada a partir do termo “idem”, originário do latim, que significa 

reconhecer a natureza das coisas. A condição de uma coisa ser ela mesma, e não outra, o que a 

diferencia das demais, é o que define sua identidade, conforme reforça Detrick & Detrick 

(1989). Nas Ciências Sociais, o conceito de identidade começou a ser utilizado para técnicas 

de investigação criminal e impressões digitais, com o objetivo de diferenciação de indivíduos, 

explica Gleason (1983). 

 

Conforme define a tradição positivista de Auguste Comte, a partir da corrente filosófica que 

surgiu na França no início do século XIX, o conhecimento científico era considerado a única 

forma de conhecimento verdadeiro. Com a contribução de Emile Durkheim a corrente 

filosófica positivista de Comte ganhou o intrínseco acréscimo do fator social. Neste meio 

social é que o indivíduo e a identidade são construídos. 

 

A frase tão conhecida de Sócrates (469 – 399 a.C) “Só sei que nada sei” diz muito sobre a 

identidade do interlocutor. Preocupado com questionamentos sobre – o que é o bem?, o que é 

a virtude?, o que é a justiça?, conforme relatos de Cotrim (2013), Sócrates entendia o homem 

como autoconhecimento, como a razão, o eu consciente. A identidade se constrói a partir da 

formação do indivíduo e de sua individualidade, conforme defende Leontiev (1978). A partir 

de estudos de Duarte (1999) a individualidade começa a ser discutida no Brasil, assim como 

determinações históricas da individualidade a partir da divisão da sociedade em classes. A 
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identidade de cada ser influencia sua forma de ver e sentir o mundo. Miranda (2014) reforça 

que no contexto da psicologia social crítica a identidade ganha forma e se incorpora a partir 

de demarcações do contexto social, diante das possibilidades e da superação dos limites do 

contexto. 

 

Para Descartes (1596-1650) a identidade estava relacionada com o pensamento. Questionar 

tudo e analisar, criteriosamente, seria a forma de ter plena certeza de algo, a partir da 

definição “penso, logo existo”. A identidade pode ser considerada uma representação de si 

mesmo. Dubar (1997) e Ciampa (1987) argumentam que a identidade é a construção a partir 

das relações estabelecidas no meio em que se está inserido, são metaforfoses, transformações. 

É o resultado provisório da intersecção entre a história da pessoa, seu contexto histórico e 

social e seus projetos (Ciampa, 1978, p.11). Sobre as transformações do novo mundo 

globalizado Bauman (2000) aborda as mudanças irreversíveis no que se refere à convivência 

do eu com o outro. O autor relaciona a identidade à “corrosão do caráter” e critica a mania de 

tentar solidificar e definir de forma engessada o que define como “modernidade líquida”. A 

essência e a nova forma adquirida são questionadas pelo autor e são influenciadoras da 

identidade criada e assumida. Conforme destaca Morgan (1993), Freud afirma que o 

inconsciente é criado na medida em que os seres humanos reprimem seus desejos e que os 

seres humanos são prisioneiros de suas histórias pessoais, consolidando imagens e 

identidades. 

 

O período que segue o fim da Segunda Guerra Mundial foi palco de mudanças intensas que 

transformaram as relações sociais, institucionais, culturais no que se refere a construção do 

moderno. Bauman (2000) cita então a modernidade líquida utilizando a liquidez como 

metáfora para as relações contemporâneas. Na modernidade líquida, destacada por Bauman 

(2000), o indivíduo molda a sociedade conforme os traços de sua personalidade, conforme 

defende o autor. A liquidez possui características contraditórias às da modernidade sólida, 

época definida pelo autor como período em que as instituições eram firmes, existia segurança 

e o desejo de trabalhar muitos anos na mesma empresa, a religião e o nacionalismo existentes 

na comunidade fortaleciam o sentimento de pertencimento. O indivíduo criava sua identidade 

a partir dessas referências. Na modernidade líquida, Bauman (2000) destaca que, sem 

referências, o indivíduo constrói sua identidade pautado em experiências pessoais e vontades 

individuais. 
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A contemporaneidade é construída diante de inseguranças e consumo, com a lógica do agora, 

do imediato e da superficialidade. Karl Marx e Friedrick Engels já classificavam a 

modernidade como processo histórico em que havia derretimento de instituições, como 

família e comunidade, além da religião. A partir dos pensamentos de Bauman (2000) a 

modernidade líquida é composta de um projeto individual, cujo as relações se tornam 

mercadorias, influenciando também a identidade. As relações frágeis são classificadas pelo 

autor como conexões.  

 

Ciampa (2001) argumenta que identidade é, ao mesmo tempo, diferença e igualdade, “sem 

essa unidade, a subjetividade é desejo que não se concretiza, e a objetividade é finalidade sem 

realização” (Ciampa, 2001, p. 145). Heráclito e Ciampa concordam com o conceito do vir-a-

ser, da metamorfose, definição apresentada como - um processo que ocorre desde o 

nascimento do indivíduo até o momento de sua morte, ou seja, o ser humano não é, ele está 

sendo. O músico Raul Seixas questiona sua própria identidade ao cantar “prefiro ser esta 

metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”.  

 

A identidade ganhou força nas ciências sociais, sendo que o termo é utilizado em várias áreas 

do conhecimento compreendendo além das abordagens sociológicas, mas também filosóficas, 

matemáticas e musicais. Para o filósofo grego Heráclito “tudo flui e nada permanece igual; 

tudo se desintegra e nada continua” (1993, p.25). A lógica da mudança é inerente a todo o 

processo de evolução. Morgan (1993) apresenta aspectos tratados por Freud no que se refere à 

construção da identidade, que sofre interferências da cultura e do meio. A força da identidade 

e sua influência sobre o meio pode ser comprovada com as ações de Adolf Hitler (1899-1945) 

que conseguiu fazer com que a grande maioria do povo alemão o seguisse em suas 

interpretações sobre o futuro da Alemanha, gerando uma forte identidade nacional (Machado, 

2001, p. 37).   

 

Sobre a metamorfose identitária Hall (1992, p. 2) afirma que “a identidade torna-se uma 

celebração móvel formada e transformada continuamente”. Já Souza (2009, p. 32) esclarece 

que a identidade é um processo de constantes mudanças, contínuo de construção e 

transformações sociais. Aaker (2007) concorda que a identidade é formada pelas promessas 

da marca perante a sociedade.  Diferente de Kapferer (2003) que acredita que a identidade da 

marca integra a sua história e seus valores. 
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Jung (1964) em “O homem e seus símbolos” argumenta que o homem só se torna um ser 

integrado quando seu consciente e o inconsciente aprenderem a conviver em paz. Para o 

autor, a linguagem do inconsciente são os símbolos, e, os sonhos, é a forma de se comunicar 

com este mundo. Os símbolos são, de acordo com Jung (1964) termos, nomes ou mesmo 

imagens que tragam conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. 

 

A identidade também é criada a partir das relações de consumo. Douglas & Isherwood (2006) 

reforçam a constante presença das relações de consumo em nossas vidas de forma a 

desenvolver valores e fortalecer nossa identidade. O consumo e seu caráter hedonista e 

utilitário são discutidos na obra de forma a entender o consumo como fenômeno cultural.  

 

Lane & Codo (2012) defendem que a primeira noção de identidade, na psicologia social se 

relaciona à diferença e igualdade, “identidade é movimento, é desenvolvimento do concreto”. 

Já Guareschi, Carlos & Fonseca (2013) citam as dificuldades de definições da temática nos 

mais variados campos do conhecimento. Os estudos etnográficos realizados entre povos 

primitivos já demonstravam o caráter difuso do eu naquela época; os estudos sobre identidade 

no âmbito psicológico abrangem a psicologia analítica do eu e a psicologia cognitiva. Para os 

autores, a identidade é definida a partir de um conjunto de representações que responde a 

pergunta “quem és?”. 

 

Em sua tese de doutorado defendida na USP em 1987, Ciampa (2001) defendia que a 

identidade convergia e resultava a partir da profunda relação do sujeito com a sociedade. Na 

obra “A estória do Severino e a História da Severina: Um ensaio de Psicologia Social” o autor 

ratifica que o indivíduo é personagem de sua história e está, a todo instante, em mutação e em 

movimento. Desta forma, o eu, sendo de fases, nunca está em sua totalidade. 

 

Aspectos tangíveis e intangíveis estão presentes na identidade, conforme ressalta Andrade 

(2008). O autor ainda cita missão, visão, valores, operações, normas, regulamentos, clima e 

cultura organizacionais, como identidade, formando a personalidade institucional.  

 

A marca de uma organização é um termo, símbolo, signo, que representa o produto ou 

serviço, distinguindo o mesmo dos demais no mercado, a partir de uma coleção de imagens e 

valores (AMA, 2009). A marca é mais do que um nome, tem significado complexo, 
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representa ideias e atributos, concordava Gardner & Ly (1955), que escreveram um artigo na 

Harvard Business Review abordando o produto e a marca. Os autores admitiam que, além dos 

atributos funcionais, a diferenciação das marcas e da concorrência se daria no mercado a 

partir de atributos emocionais ou “de imagem”. Os indivíduos se relacionam com as marcas 

de forma que, as suas dimensões sociais e psicológicas são influenciadas pela formação da 

identidade da marca e na construção de sua própria imagem  (Caldwell; Coshall, 2002; 

Lambin, 2000; Leitch; Davenport, 2007).  

 
 

2.2 Imagem: fundamento e contexto 

 

No latim, imago, termo que originou a palavra imagem,  significa figura, sombra, imitação, 

conforme define Tavares (2008). Platão (427 – 347 a.C), discípulo de Sócrates, criou a 

alegoria conhecida como mito da caverna na qual propõe uma metáfora ao processo do 

conhecimento sugerindo que, prisioneiros de uma caverna, permanecendo de costas para a 

abertura luminosa e de frente para a parede escura ao fundo, a partir da entrada de uma luz na 

caverna, percebem projeções de sombras e interpretam ilusões como realidade. Platão 

concluiu então que, caso os prisioneiros ficassem livres da prisão, conseguiriam enxergar 

além das sombras. Na alegoria de Platão imagens são vistas como sombras.  

 

As imagens também são formas da humanidade se comunicar. As pinturas rupestres são 

imagens artísticas pré-históricas com características singulares. Assim como rabiscos em 

paredes de caverna remetem a uma era longínqua e são considerados tesouros arqueológicos, 

os emojis se firmam como as imagens mais usuais para transmitir ideias e sentimentos. 

(Bertolini, 2019, p. 18).  

 

Os emojis são ícones que aceleram a comunicação, disponíveis nos mais modernos celulares, 

tablets e computadores, facilitando e agilizando a conversa, trocando textos e expressões 

inteiras por imagens. Cada vez mais a sociedade se mobiliza para consumo de imagens. Esta 

realidade foi destaque da obra “The Image”, de Boulding (1956). O autor critica o 

comportamento dos indivíduos muitas vezes motivado, não por conhecimento ou por 

informação, e sim por imagens em que é exposto. 
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A imagem que o consumidor tem da organização ou da marca, são os símbolos e percepções 

(Boulding, 1956), considerando que o produto tem atributos funcionais e dimensões 

psicológicas (Martineau, 2006), ou ainda, o conjunto de crenças, ideias e impressões sobre a 

empresa (Kotler, 1978). A percepção é individual e diferenciada para cada pessoa. A imagem 

corporativa é formada a partir da junção de todas as informações, experiências, percepções, 

impressões e crenças que o indivíduo tem sobre determinada marca ou organização, assim 

entendem De Toni & Schuler (2007). 

 

A definição jurídica de marca foi apresentada em 1989 como: sinal ou conjunto de sinais 

nominativos, figurativos ou emblemáticos que aplicados, por qualquer forma, num produto ou 

no seu invólucro o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes (Chantérac, 1989, p. 

46). Nos padrões do marketing, Kotler (1991) e Kapferer (1992) reforçam o significado e o 

contexto envolto numa marca, destacando-a como “destinada a identificar os bens e serviços 

de um vendedor ou grupo de vendedores, assim como os diferenciar dos da concorrência” 

(Kotler, 1991, p. 442) e “é a essência do produto, o seu significado e a sua direção, que define 

a sua identidade no tempo e no espaço” (Kapferer, 1992, p. 11). 

 

Conscientes da supervalorização da imagem, as organizações têm buscado aperfeiçoar os 

relacionamentos com seus stakeholders (Campos & Pressler, 2015). A proposta é sobreviver 

no mercado tão dinâmico e cada vez mais competitivo. O planejamento e a administração das 

organizações exigem profissionais com visão holística e senso crítico para tomada de decisões 

estratégicas, sempre alinhadas à missão da empresa. A preocupação com a imagem da 

organização é essencial para o sucesso da organização. Morgan (2013) destaca que as 

organizações são tão complexas quanto paradoxais. É possível percebê-las de várias maneiras, 

enfatizando características diversas em situações distintas. Dessa maneira, há a necessidade 

urgente de gerenciar aquilo que diferencia uma organização da outra: a marca. (Campos & 

Pressler, 2015, p. 1). 

 

Criar imagens da organização a partir de metáforas é uma excelente forma para melhor 

compreender o ambiente organizacional e identificar problemas, defende Morgan (2013). O 

autor propõe o aperfeiçoamento dos processos de gestão a partir de uma análise global da 

empresa, vista e pensada como máquina, organismo vivo, cérebros, culturas, sistemas 
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políticos, prisões psíquicas, fluxos e transformações, e ainda, enquanto instrumentos de 

dominação.  

 

A sociedade é permeada por contrastes, relações de poder e dominação, sendo que as 

necessidades de cada indivíduo dependem da representatividade em que ele é inserido, tendo 

como suporte os valores sociais e subjetivos perante o contexto e a inserção no mundo 

(Santinello, 2011). Diante de um cenário tão complexo Morgan (2013) propõe a observação 

constante para leitura de situações não antes pensadas pelos gestores. A metáfora é utilizada 

quando se pretende compreender um elemento em detrimento de outro, estabelecendo 

comparações.  

 

As imagens são as impressões que os clientes têm do produto e da marca. Conforme reforçam 

Stern, Zinkhan & Jaju (2001) é a percepção do público sobre o espaço e sobre o ambiente. 

Portanto, a imagem é formada por elementos funcionais e psicológicos. Os funcionais, na 

maioria das vezes, são tangíveis. Já os psicológicos, são emocionais e intangíveis. O conceito 

de imagem utiliza dos signos visuais para criar significado. No marketing, a imagem reúne 

interpretações e representações, utiliza modelos mentais e confere significados aos objetos 

(Boulding, 1968).  

 

A percepção de alguém sobre a marca, imbuída de símbolos e signos, e ainda, carregada de 

sensações e emoções, é a definição de Reis (1991) para imagem. A realidade considerada 

como compreendida seria a imagem (Reis, 1991). Para o autor, o processo de formação da 

imagem se dá a partir da apropriação e interpretação. 

 

A semiótica é validada como disciplina independente de outras áreas a partir de 1690 devido à 

Essay on Human Understanding, de John Locke. A obra aborda pela primeira vez a doutrina 

dos signos e a relação entre signo e realidade, signo e significado. Alguns signos podem ser 

significados pelos próprios signos que significam, enquanto outros só podem ser 

representados por signos diferentes. (Agostinho, 1947). A metafísica do iconismo é defendida 

pelo filósofo e teólogo Agostinho (1974c) que acredita que os signos utilizados pelo ser 

humano são reflexos de signos existentes na natureza. Na relação, o mundo/a natureza está de 

um lado e os signos, de outro.  
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Levy & Weitz (1998), Kotler (2000) e Loveloch (2001) concordam que o posicionamento é 

uma poderosa ferramenta de marketing que permite destacar a marca diante da concorrência. 

Uma marca é simultaneamente um objeto econômico, jurídico e semiológico (Barbosa, 2006).  

 

A imagem envolve as expectativas criadas pelo consumidor. A imagem disseminada pela 

empresa e a percepção do consumidor sobre esta imagem nem sempre são congruentes. 

Quanto maior a congruência entre imagem da loja e a imagem do consumidor (expectativa e 

percepção) maior as chances de se ter um consumidor satisfeito (Heath & Scott, 1998). 

Torquato (2002) destaca a imagem da marca como um eco da identidade do produto. É um elo 

criado com o público de forma a desenvolver credibilidade. Alguns pontos são essenciais para 

que o elo com o público se fortifique e consolide a empresa, ter bons produtos e serviços; ser 

bem administrada; ser um bom lugar para trabalhar; ter valor agregado para a sociedade 

(Neves, 2000, p.23). 

 

A imagem que os indivíduos formam da sociedade é construída a partir de valores, crenças, 

grupos nos quais o indivíduo faz parte. Conforme destaca Keller & Machado (2006) o 

processo de compra é influenciado pela imagem na qual os indivíduos tem da marca e 

produto, uma vez que essa imagem é composta por características que são pessoais, apesar de 

subjetivas, são aspectos sociais. A percepção de qualidade, do mix de produtos, da 

credibilidade da marca é a imagem na concepção do público e compõe a imagem 

organizacional. Barich & Kotler (1990) classificam como quatro os tipos de imagem no 

cenário mercadológico. Imagem da marca; imagem dos produtos; imagem de marketing e 

imagem corporativa. Já para Biel (1992) o conjunto dos atributos que os consumidores 

associam ao nome da marca, imagem do fabricante e imagem do produto, são responsáveis 

por construir a imagem da marca. 

 

Uma imagem favorável contribui para o sucesso da empresa em vários aspectos. Pode 

influenciar no volume de vendas, atrair acionistas e empregados, auxiliar no relacionamento 

das empresas com a comunidade em geral e com o governo, e promover e vender a instituição 

(Figueiredo, Corrêa & Lara, 2001). 

 

Vianna (1998, como citado em Figueiredo, Corrêa & Lara) argumenta que, quando a 

organização possui uma imagem fortalecida e reconhecida pela sociedade, ela se torna capaz 
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de contornar situações de empate ou superar pequenas desvantagens mercadológicas. O 

processo de compra é composto por várias etapas. Engel, Blackwell & Minard (2013), assim 

como Kotler & Armstrong (2007) acreditam que o consumidor escolhe a marca diante do 

conjunto de valores simbólicos que tem conhecimento. A ligação emocional entre valores 

individuais do cliente e os valores assumidos pela marca influenciam no processo decisório.  

 

Já no modelo de imagem desenvolvido por Barich & Kotler (1991) aspectos importantes são 

considerados para criação da imagem como reputação, conduta nos negócios, conduta social, 

solidez financeira, competência, credibilidade, dentre outros. Barich & Kotler (1991) 

reforçam que as imagens percebidas de uma instituição ou objeto podem ser reais ou 

imaginárias, verdadeiras ou falsas, certas ou erradas. A partir dessas imagens criadas o 

comportamento das pessoas que a percebem é influenciado. 

 

Uma marca que possua uma imagem fortalecida diante de seus públicos pode chegar a valer 

mais que todos os ativos tangíveis da empresa. As características da imagem da marca são 

pessoais e intransferíveis, e, desta forma, contribuem para que a marca ocupe um lugar único 

na mente do cliente, distanciando se da concorrência. Cada vez mais é necessário que as 

empresas invistam em sistemas de monitoramento e gestão de marca para acompanhar as 

reações e interações com o público. A imagem, seja a de organizações, empresas ou 

comunidades, cada vez mais, se consolida como fator importante para a atração de públicos. 

(Figueiredo, Corrêa e Lara, 2001). 

 

Hendriksen & Van Breda (1999) defendem que os ativos intangíveis são complexos e 

desafiadores uma vez que existe grande dificuldade em quantificar e mensurar seus valores 

(Perez; Famá, 2006, p.13). Já Marion (2002) classifica os intangíveis como tudo “que não 

pode ser tocado mas pode ser comprovado”, como exemplo o autor cita direitos autorais, 

licenças, marcas e patentes. 

 

Como os serviços não podem ser vistos, sentidos ou tocados, são considerados intangíveis. 

Kotler & Keller (2006) concordam ao enfatizar que precisa ser grande o cuidado na prestação 

do serviço, uma vez que o cliente espera benefícios concretos. O serviço é de natureza 

predominantemente intangível, conforme destaca Grõnroos (2013). No modelo apresentado 

por Shostack (1977) o serviço básico se apresenta considerando a necessidade primária do 
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cliente, enquanto é rodeado pelos serviços/bens de apoio. O serviço pode ser ou não a oferta 

principal no processo de venda, conforme destaca Kotler (2000).  

 

A identidade é como a empresa se vê, são aspectos como respeito, ética, objetivos e valores 

que a tornam única no mercado. De Chernatony & Drury (2004), Aaker (2007) e Nandan 

(2005) argumentam que as empresas querem transformar a identidade delas em imagem de 

marca.  

 

Identidade representa, de fato, as promessas feitas aos clientes e a imagem pressupõe 

interpretação e decodificação de sinais (Aaker, 2007; Kotler & Keller, 2006). Quanto mais 

próxima for a mensagem transmitida e os sinais recebidos pelo público, acontecerá de forma 

tênue o alinhamento das expectativas. Barich & Kotler (1991) afirmam que “a imagem da 

marca guia e molda o comportamento dos indivíduos”. 

 

2.3 Stakeholders: Fundamentos e contexto 

 

Qualquer indivíduo ou grupo que interfere ou influencia na conquista dos objetivos da 

organização é denominado de stakeholder, conforme classifica Freeman (1984). Em 1960, no 

Stanford Research Institute (SRI) começa a ser usado o termo stakeholder (Freeman; McVea, 

2001). Para atingir alta performance as corporações devem incorporar em seu modelo 

gerencial necessidades e demandas de vários públicos que se relacionam com a organização 

(Dill, 1975; Mitroff, 1983; Freeman, 1984). A teoria dos stakeholders tem seu marco teórico 

na obra Strategic Management: A Stakeholder Approach (Freeman, 1984) baseada na ideia de 

que sempre que exista a necessidade de encontrar padrões de eficiência e de eficácia que 

respondam aos pressupostos de existência de uma organização, não será suficiente olhar para 

dentro da própria organização, sendo essencial também olhar para fora da organização, 

nomeadamente para aqueles com quem a organização interage e procura satisfazer 

necessidades. 

 

Esses grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pela organização na busca por seus 

objetivos (Freeman, 1984) podem ser classificados em primários e secundários (Clarkson, 

1995). Os primários são essenciais para a sobrevivência e rentabilidade da empresa 
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(empregados, fornecedores, acionistas, clientes, governo, comunidade). Já os secundários são 

classificados como aqueles que têm importância menos direta. 

 

O guia PMBOK (PMI, 2013) destaca a necessidade de agrupar e classificar os stakeholders, 

de acordo com sua influência no projeto da organização/empresa, na sociedade, dentre outros. 

É importante ainda, perceber a influência de cada grupo para o crescimento e sustentabilidade 

do negócio (Lanz; Tomei, 2013). 

 

Em uma instituição de ensino superior são vários os grupos de stakeholders, Burrows (1999) :  

Governo; conselhos de gestão; conselhos de administração;  

Administração Reitores/presidentes; vice-reitores/vice-presidentes; administradores. 

Empregados Docentes; pessoal administrativo; pessoal de apoio. 

Clientes Estudantes; pais; organismos de financiamento social; parceiros de serviços; 

empregadores; agências de emprego. 

Fornecedores Instituições de ensino secundário; antigos alunos; outras universidades e 

institutos; fornecedores de comida; companhias de seguros; serviços contratados; utilidades. 

Concorrentes Directos: instituições de ensino superior públicas e privadas; Potenciais: 

Instituições de ensino superior à distância; novas alianças; Substitutos: Programas de 

formação das empresas. 

Doadores Indivíduos (inclui administradores, amigos, pais, antigos alunos, empregados, 

indústria, conselhos de investigação, fundações). 

Comunidades Vizinhança; sistemas escolares; serviços sociais; câmaras do comércio; grupos 

de interesse especiais. 

Reguladores governamentais Ministério da educação; organizações de apoio; agências de 

financiamento estatais; conselhos de investigação; organismos de apoio à investigação; 

autoridades fiscais; segurança social; gabinetes de patentes.  

Reguladores não governamentais Fundações; organismos de acreditação; associações 

profissionais; patrocinadores religiosos. 

Intermediários financeiros Bancos; gestores de fundos; analistas. 

Parceiros de alianças Alianças e consórcios; co-finaciadores empresariais de serviços de 

investigação e ensino.  
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A teoria denominada Stakeholders Salience, desenvolvida por Mitchell, Agle e Wood (1997) 

explica e classifica cada público de interesse da IES conforme o nível de importância, 

considerando três constructos: poder, legitimidade e urgência. Os autores definiram como 

latentes aquele grupo que possui apenas um dos atributos, representando pouca importância. 

Os stakeholders expectantes são caracterizados por possuírem dois dos três atributos, desta 

forma, são considerados de média importância. Já os definitivos congregam simultaneamente 

legitimidade, poder e urgência em suas demandas, representando muita importância. Assim, 

de acordo com a teoria dos Stakeholders Salience, de Mitchell, Agle e Wood (1997), a 

importância de cada um deles, de acordo com esta classificação, seria reduzida para os 

stakeholders latentes, média para os stakeholders expectantes e elevada para os stakeholders 

definitivos. Importa ainda referir que nenhum stakeholder possui uma posição estática, 

podendo a sua importância mudar ao longo do tempo. 

 

 

2.4 Modelo sintético da pesquisa 

 

O presente estudo tem como arcabouço teórico com vistas a solidificar a base desta pesquisa 

os conceitos que se referem à identidade, imagem, stakeholders, conforme o modelo analítico 

da pesquisa apresentado na Figura 2.  Desta forma, preliminarmente, coloca-se o modelo 

sintético da pesquisa, como marco ao seu contexto analítico, fundamentando o estudo e a 

percepção pública da instituição em estudo. 
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Figura 2: Modelo analítico da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 

Ou, Yc = α + A1B1 + A2B2 + εi, onde:  

Yc = Perspectiva sobre a identidade e a imagem 

α = Constante 

A1 = Atribuições à imagem 

A2 = Atribuições à identidade 

B = Estimadores 

εi = Fator residual 

 

A partir de 1960 o termo imagem assumiu conotações diversas; imagem institucional, imagem 

corporativa, imagem nacional, imagem de marca, imagem pública e até mesmo autoimagem 

(Paula, 2014). Imagens são ordenadas a partir de pedaços de informações, muitas das quais, 

inferidas e não diretamente experimentadas e observadas, o que pode fazer com que a imagem 

se distorça do real (Meyer, 2002, p.24).  
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Identidade da instituição 

intangível 

teorias 

símbolos e significados 

semiótica 

formação humana 

formação profissional 

percepção e emoção 

 

 

Perspectiva sobre a organização 

 



37 

 

 

 

A marca estabelece elo com seus stakeholders através de sua personalidade, representada por 

sua imagem (Barick e Kotler, 1991). A imagem trata da maneira pela qual esse público 

decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e das 

comunicações emitidas pela marca (Kapferer, 2003, p.86). 

 

Serralvo (2008) destaca a diferença entre identidade da instituição e imagem da instituição. A 

primeira está relacionada à emissão, já a segunda, refere-se aos sinais recebidos pelos 

públicos da instituição. O autor também reforça que a imagem da instituição é a filosofia 

organizacional, os valores, a cultura organizacional, o estratégico, missão, os objetivos do 

negócio, a formulação estratégica, a comunicação organizacional, vista pelos stakeholders. Na 

IES não é diferente. A imagem da instituição é a percepção que os alunos, professores, 

funcionários e demais públicos têm da mesma. Já a identidade, seguindo as definições do 

autor, e considerando o contexto da instituição de ensino, está relacionada a forma como a 

IES se posiciona, se manifesta sobre assuntos cotidianos, se interage com seus públicos. 

 

A maioria dos serviços possui características comuns (Grönroos, 2003), diferenciando, 

portanto dos bens físicos. Dentre elas, o autor evidencia: intangibilidade, heterogeneidade, ser 

uma atividade ou processo, seu valor principal é originado através da interação entre 

comprador e vendedor, clientes participam da produção, não pode ser mantido em estoque, 

pode ser produzido e consumido de forma simultânea. Desta forma, a satisfação do cliente 

quanto ao serviço oferecido está relacionada ao valor percebido pelo cliente (Corrêa & Caon, 

2011). 

 

Os aspectos intangíveis são avaliados e adquiridos junto aos produtos ou serviços (Meyer, 

2002). Uma experiência é um bem hedônico que provoca prazer, é subjetivo, simbólico e 

intangível (Cobra, 2015). Desta forma, na compra de serviços, na maioria das vezes, o cliente 

objetiva não só satisfazer suas necessidades, como também, satisfazer seus desejos, 

alcançando uma experiência completa. Em seu artigo para o Journal of Marketing 

Management, “Experiential marketing”, Schmitt (1999) definiu que as experiências ocorrem a 

partir de um encontro, vivências sensoriais, emocionais ou cognitivas, comportamentais e de 

valores, decorrente de uma interação real ou abstrata (Schmitt, 1999, p. 97) 
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Tangibilidade é definido por Cobra (2015) como a evidência física do serviço. O uniforme do 

policial, que se destaca de outros profissionais de segurança, é um exemplo citado pelo autor. 

O serviço bancário é intangível, não pode ser tocado, porém, o cartão é tangível. As sensações 

causadas pelo serviço oferecido, as experiências, os fatores psicológicos, geram o valor em 

questão percebido pelo cliente, elucida Johnston & Clark (2014). 

 

 

Os aspectos tangíveis observados em uma IES se referem à infraestrutura oferecida aos 

professores e alunos, equipamentos multimídia, conforto proporcionado através de carteiras 

novas, ambiente fresco e bem iluminado. Condições de acessibilidade, estacionamento, 

laboratórios multidisciplinares, salas de aula e metodologias ativas, avaliações, atividades 

realizadas e entregues aos professores. Além de eventos acadêmicos, semana de cursos, 

mostra científica, palestras. Espaços de convivência, biblioteca, lanchonete, listas de presença 

repassada em sala pelos professores. Projeto pedagógico do curso, atendimento 

psicopedagógico, acompanhamento da coordenação de cursos também podem ser citados 

como aspectos tangíveis na IES. 

 

Aspectos intangíveis: qualidade da aula, conteúdo da aula, conhecimento do professor, 

conhecimento atual, conhecimento aplicável, capacidade de aprender, significados, símbolos 

da escola, imagem para o aluno, imagem para a sociedade, imagem pública para as empresas. 

A importância do curso para a formação humana do aluno, a importância para a formação 

profissional. A imagem dos professores perante os alunos. 

 

De forma indissolúvel a imagem da empresa e sua posição no mercado caminham (Bueno, 

2014), sendo que, a imagem também pode ser entendida como a reputação da instituição. As 

marcas devem se envolver na tarefa de causar emoção nos consumidores, conforme elucida 

Tavares (2008). A percepção desses sentimentos positivos fortalece a imagem da instituição. 

Para Keller & Machado (2006) as marcas fortes trabalham para que aspectos racionais 

satisfaçam necessidades utilitárias, e aspectos emocionais satisfaçam necessidades 

psicológicas ou emocionais. Na IES, os professores e alunos passam grande parte de seu 

tempo, diariamente. Desta forma, o ambiente precisa ser um espaço tranquilo, confortável, 
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seguro, que possibilite a confiança para o trabalho do professor e aprendizagem do aluno, 

segundo Ventura (2019). 

 

As referências positivas são fator preponderante na decisão do cliente, conforme observa 

Aaker (1998). Mesmo que desconheça o produto ou serviço, na visão do autor, o consumidor 

se torna propenso a compra-lo a partir de incentivos e avaliações de outras pessoas. Dessa 

forma, o reconhecimento da marca, e não do bem ou serviço propriamente dito, será o 

principal influenciador de sua decisão (Aaker, 1998). O consumidor moderno está conectado 

e acompanha todas as atualizações e acontecimentos relacionados à marca, compartilhando 

experiências e pesquisando recomendações. Já para Rimoli, Noronha & Serralvo (2013) a 

imagem da marca traduz todo o conjunto de significados construídos pelos clientes a partir 

das experiências e comunicações com a instituição, desta forma, as marcas possuem 

identidade (Aaker 1998; Kapferer, 2003). 

 

A reputação da marca é a imagem construída a partir da construção mental que os 

stakeholders criam com base em suas conexões com a organização, saliente Keller (2008). Na 

definição de Kapferer (2003) a imagem da marca é o conjunto das dimensões: qualidades 

objetivas (ambiente físico) e subjetivas (personalidade); criadas e desenvolvidas em um 

contexto (cultura) a partir da inter-relação e interação com os públicos-alvo (relação), 

causando uma percepção (reflexo), gerando neles sentimentos internos específicos 

(mentalização). A identidade da marca, na definição de Garcia (2016) são “associações que 

dão sentido, significado e finalidade à marca, aquelas características peculiares e 

intransferíveis. 

 

A perspectiva criada pelos stakeholders sobre a organização se dá a partir do julgamento de 

atributos percebidos através de experiências do público com a marca, avalia Oliveira (2013). 

Assim como Garcia (2016), Oliveira (2013) concorda que, caso tenha uma boa experiência, o 

cliente de serviços tende a voltar. A intangibilidade dificulta a explicação das qualidades de 

um serviço, mas, a partir de uma pessoa que indica a empresa tende a conseguir atrair maior 

público. 

 

Em pesquisa feita com consumidores de hotéis na Índia, Manhas e Tukamushaba (2015) 

concluíram que as expectativas criadas e as experiências vivenciadas pelos clientes com a 
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contratação daquele serviço estavam discrepantes. Os autores concluíram que existe a 

necessidade de desenvolver na organização uma cultura de serviço, preocupada com o bem-

estar do cliente a todo instante. Desta forma, a qualidade da experiência com o serviço é a 

ferramenta mais rica e poderosa para construir satisfação e lealdade com o público, 

fortalecendo a identidade da marca e criando diferencial competitivo. 

 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), Berry (2000), Brodie, Whittome & Brush (2009) e 

Oliveira (2013) concordam que existe tamanha complexidade para avaliar a percepção dos 

consumidores e a imagem construída a partir dos serviços prestados em uma instituição. O 

consumidor necessita, não só lembrar o nome da marca, mas principalmente, conhecer seus 

atributos, apresentar associações e construções mentais a partir das experiências vivenciadas 

com a marca, reforça Keller (2003). 

 

A gestão da imagem corporativa é primordial para a conquista dos objetivos organizacionais. 

Carareto & Lopes (2017) acreditam que a imagem não está sob controle da instituição uma 

vez que é resultado das percepções de diferentes públicos. Já a identidade é fator que conduz 

o comportamento da instituição no mercado, permitindo que os stakeholders se relacionem 

com a marca, interajam e avaliem-na. Na visão de Almeida (2009), a imagem institucional 

será construída a partir de informações e experiências de diversas fontes, sendo que a 

comunicação desenvolve ações estratégicas para destacar atributos organizacionais 

importantes. 

 

Villafañe (2005, citado por Carareto & Lopes, 2017) reforça a gestão dos intangíveis e a 

importância de cultivar o conhecimento, a lealdade dos públicos, de forma a fomentar a saúde 

financeira da organização, estabelecendo indicadores e métodos para avaliar cada ação 

estratégica da instituição. 

 

3 Metodologia 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A metodologia cuida das ferramentas, dos procedimentos, dos caminhos (Demo, 1985, p. 19). 

A pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como propósito responder a 
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problemas previamente definidos, sendo composta de várias fases, explana Gil (2007). De 

acordo com o autor, a pesquisa é classificada quanto aos objetivos gerais. Quivy (2005) 

elucida que o sucesso da pesquisa depende de procedimentos e métodos. 

 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. Será exploratória porque abordará 

tema incipiente na instituição. Caracteriza-se como descritiva (pesquisa qualitativa e 

quantitativa). As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. O delineamento refere-se ao 

planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação 

quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados (Gil, 2002, p. 114).  

 

A pesquisa quantitativa não se preocupa com representatividade numérica (Gil, 2007), mas, 

com o aprofundamento e compreensão de uma questão. A pesquisa possibilita uma 

aproximação e entendimento do universo investigado (Fonseca, 2012) fornecendo subsídios 

para uma intervenção na realidade em análise.  

 

O instrumental metodológico deve ser escolhido conforme o problema estudado (Marconi & 

Lakatos, 2003) sendo que, a escolha dependerá de fatores como: a natureza dos fenômenos, o 

objeto da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana e outros elementos que possam 

surgir no campo da investigação. 

 

A presente pesquisa foi feita em apenas uma instituição do setor de serviços, desta forma, 

pode ser classificada como estudo de caso único (Yin, 2010). O autor defende que essa 

estratégia metodológica seja utilizada quando o foco da pesquisa se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

 

Em função dos dados utilizados no estudo, tem se a classificação das pesquisas em 

quantitativas, qualitativas ou mistas. Desta forma, a coleta de dados poderá seguir estratégias  

póspositivistas ou construtivistas, ressalta Creswell (2007). Na utilização da técnica de 

métodos mistos o pesquisador emprega estratégias de investigação de forma a intercalar 

informações numéricas e informações textuais para melhor entender o problema de pesquisa. 

A análise resulta em um banco com dados quantitativos e qualitativos, defende Creswell 

(2007).  
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Na presente dissertação trabalha-se com dados primários, com método misto, sendo que, na 

utilização de perspectivas quantitativas, descritivas, utilizou-se o método Survey. 

 

Survey, termo em inglês definido pela ASA –  American Statitiscal Association – como 

método de reunir informação de uma amostra de indivíduos. Conforme Vieira (2009) um 

survey é um levantamento de dados quantitativos com base em critérios estatísticos, que “visa 

apresentar as opiniões das pessoas por meio de questionários ou entrevistas”. (Babbie, 1999, 

p. 12). 

 

É possível conduzir uma survey de várias maneiras: telefone, correio, pessoalmente. O 

principal objetivo é obter um perfil da população estudada. As características principais do 

método são: 

a) usam amostras 

b) usam amostras probabilísticas  

c) Informações coletadas de forma padronizada, faz-se a mesma pergunta a todos os 

indivíduos.  

 

Entre as vantagens do método estão: forma rápida e econômica de determinar 

comportamentos, crenças, expectativas, dentre outros. Fonte de conhecimento científico. O 

questionário pode incluir questões abertas e fechadas. O modo de fazer a pergunta pode 

impactar significativamente sobre os resultados, por isso o pesquisador precisa ter cuidado ao 

elaborar o questionário. Um código de ética deve permear o trabalho de pesquisa.  

 

O planejamento de uma survey deve respeitar algumas etapas. Após definir os objetivos da 

investigação, o questionário deve ser desenvolvido de forma clara e objetiva, sem perguntas 

ambíguas. A amostra deve ser probabilística. Quanto a utilidade dos questionários como 

métodos de coleta de dados Vergara (2009) defende que a escolha do meio é sempre do 

pesquisador e que uma survey é útil quando se deseja atingir grande número de respondentes 

em menor período de tempo. As questões fechadas podem ser dicotômicas, tricotômicas, de 

múltipla escolha, escalonadas. 

 

Vieira (2009) descreve mensuração como o processo de atribuir números e quantificar as 

diferenças, considerando a variável analisada. Já as escalas, são definidas por Vieira (2009) 
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como instrumentos de medição validados. Entre as escalas mais utilizadas está a Escala de 

Likert, na qual recomenda-se a utilização de, no máximo, sete opções de resposta para cada 

item. Após a conclusão do questionário é importante realizar o pré-teste para validação da 

forma, clareza e assertividade do método. 

 

Quando o objetivo do estudo é descrever de forma quantitativa ou numérica alguns aspectos 

da população estudada Floyd & Jr (1988) defendem a utilização da survey. As respostas das 

pessoas constituem dados a serem analisados. A survey é indicada para determinar o valor da 

amostragem estatística. As críticas ao método são feitas no sentido de definir bem a 

amostragem, desde a escolha, ao “frame”, até a estratégia para seleção dos respondentes. 

 

Existem diversas ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas para condução da survey. 

Conforme destaca Gil (2010) uma pesquisa do tipo survey é composta por um levantamento 

de dados em uma amostra significativa acerca de um problema a ser estudado. Um 

levantamento tipo survey, normalmente, é dividido nas etapas: modelo teórico conceitual e 

constructos; caracterização da população e da amostra; instrumento de coleta de dados; coleta 

dos dados e avaliação da taxa de retorno e; análise dos dados e interpretação dos resultados 

(Gil, 2010) 

 

Diante de várias vantagens da utilização do método Evans & Mathur (2005) também refletem 

sobre algumas limitações e as formas de vencer as barreiras do método para que a pesquisa 

seja desenvolvida com êxito, conforme objetivo do estudo. 

 

3.2 Unidade analítica: imagem e identidade na IES 

 

A unidade de observação é a instituição de ensino. Sujeitos da pesquisa: diretor da instituição, 

coordenadores, professores, funcionários e alunos. A etapa qualitativa é composta pela 

entrevista semiestrutura, com guias de entrevistas para diretor, coordenadores de cursos e 

professores.  Funcionários e alunos responderam a questionários de forma a demonstrar qual 

sua percepção sobre a imagem e identidade da instituição perante diferentes aspectos. 
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3.3 População e amostra 

 

As entrevistas foram respondidas por um diretor e dois coordenadores, responsáveis pelas 

áreas de gestão e saúde. Após gravação as entrevistas foram transcritas e reuniu-se as 

respostas referentes a cada pergunta para análise. 

 

Os questionários foram respondidos por 313 alunos, de cursos e períodos variados, sendo que 

a amostragem foi probabilística, com questionários aplicados após sorteio de sete salas num 

universo de 25 salas da instituição. Responderam ao estudo os alunos que estavam nas salas 

101, 105, 116, 119, 126 e 131, no período das 19h às 22h, nos dias 23 e 24 de maio de 2019.  

 

Também participaram respondendo à pesquisa qualitativa 5 professores e 6 colaboradores da 

IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 

 

 

 

4 Processamento dos dados e informações coletadas 

 

4.1 Outliers 

 

A análise de dados se inicia com o tratamento dos dados. Assim, primeiramente, verificou-se 

a incidência de dados faltantes, ou seja, respostas com dados em branco.  Nenhuma questão 

apresentou mais de 5% de dados faltantes – em termos dos dados paramétricos – e por isso, 

optou-se por não retirar nenhum dos 313 elementos da amostra. Considerando que são 38 

questões paramétricas, o total de respostas é de 11.894 e o número de respostas em branco foi 

de somente 44 questões.  

 

Desta forma, optou-se por imputar as respostas a partir da média de cada uma das suas 

questões.  

 

Como essa pesquisa utiliza principalmente técnicas de estatística multivariada, optou-se por 

identificar e retirar os outliers multivariados, haja vista que eles também abarcam os outliers 

univariados. Por conseguinte, foi realizada a análise dos outliers multivariados por meio do 

cálculo da Distância de Mahalanobis (D2 de Mahalanobis). Também foi calculado o valor do 

Teste do X2 com o número de graus de liberdade igual a 38 – que é o número de questões 

paramétricas – com significância de 0,001 cujo resultado é de 70,702. Assim, todos os 

elementos da amostra que apresentaram o valor da Distância D2 de Mahalanobis acima de 

70,702 são considerados outliers multivariados e foram retirados da amostra.  

 

Os resultados obtidos são exibidos na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Valor da Distância D2 de Mahalanobis para todos os elementos da amostra 

 
 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento 

da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

Elemento da 

Amostra 

Valor do 

Teste do X2 

1 14,59005 80 39,73916 159 36,42485 238 26,51870 

2 24,09567 81 31,08227 160 63,78384 239 11,40594 

3 10,15846 82 58,72033 161 39,89773 240 13,30050 

4 43,55869 83 45,22808 162 24,93803 241  

5 60,65677 84 25,71547 163 21,82408 242 67,73044 

6 67,58714 85 23,03088 164 20,17884 243 49,24211 

7 47,32201 86 17,06879 165 17,17560 244 30,92751 

8 39,56678 87 39,09369 166 18,62346 245 52,24821 
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9 24,56627 88 11,53411 167 52,66135 246 25,54412 

10 55,58581 89 12,25348 168 84,57495 247 36,46197 

11 42,37378 90 20,97243 169 19,11235 248 27,19601 

12 10,62186 91 16,39075 170 16,59769 249 46,60302 

13 20,78547 92 67,63874 171 43,35539 250 22,40872 

14 28,06492 93 14,58635 172 27,98271 251 26,49584 

15 24,61131 94 27,64090 173 45,16762 252 56,15389 

16 45,26924 95 29,12067 174 49,56315 253 61,79515 

17 36,58261 96 66,12820 175 50,27967 254 41,81038 

18 33,91570 97 49,17558 176 26,04651 255 20,01570 

19 87,78004 98 31,81951 177 68,41789 256 41,39437 

20 64,22074 99 37,44665 178 17,61459 257 71,32762 

21 34,34274 100 41,80273 179 36,99933 258 46,07822 

22 17,33872 101 24,53049 180 46,84275 259 19,97208 

23 50,11060 102 27,76246 181 52,41124 260 55,54434 

24 59,23283 103 33,50468 182 18,51254 261 11,62175 

25 50,63299 104 24,59569 183 27,22576 262 46,97717 

26 46,74355 105 22,68440 184 25,98234 263 9,54805 

27 11,10524 106 66,75793 185 34,40283 264 13,23949 

28 22,44483 107 27,29409 186 71,99772 265 35,93418 

29 12,08195 108 22,92663 187 51,70616 266 29,34585 

30 73,78654 109 46,50804 188 17,18116 267 27,76314 

31 46,99719 110 30,28873 189 44,86501 268 33,05337 

32 60,49484 111 36,37870 190 72,07212 269 18,22906 

33 57,83456 112 20,75497 191 18,31412 270 20,93582 

34 114,93140 113 18,39350 192 28,81375 271 45,03205 

35 46,09012 114 68,33980 193 35,32793 272 33,51448 

36 70,47447 115 14,07798 194 66,29944 273 10,64030 

37 34,51194 116 37,43201 195 48,10901 274 36,76188 

38 29,29274 117 59,22140 196 28,04327 275 38,72996 

39 24,92127 118 26,06487 197 25,28171 276 85,56769 

40 55,42605 119 50,25813 198 23,24771 277 64,95726 

41 27,14212 120 26,50380 199 82,24033 278 45,50754 

42 67,08838 121 50,55268 200 37,97615 279 23,70365 

43 24,09700 122 44,80988 201 27,03109 280 46,81316 

44 41,76007 123 13,85432 202 49,27353 281 50,02834 

45 65,67105 124 86,77380 203 23,63098 282 24,41676 

46 36,63717 125 16,68276 204 75,60743 283 30,94291 

47 36,00672 126 26,17850 205 39,85859 284 65,44420 

48 20,08912 127 32,46029 206 36,46666 285 48,96917 

49 42,87744 128 97,32711 207 20,97548 286 26,17950 

50 64,07272 129 58,22574 208 15,17736 287 36,93065 

51 19,96908 130 62,06205 209 30,65686 288 57,56440 

52 13,09743 131 33,76031 210 19,44483 289 80,99571 

53 45,90833 132 53,76064 211 9,61558 290 67,58610 

54 16,29462 133 41,38117 212 53,57111 291 58,79023 

55 42,78075 134 57,41266 213 113,38203 292 51,45044 

56 48,93004 135 23,96210 214 26,75569 293 26,52075 

57 22,72106 136 20,61643 215 16,19796 294 38,56994 

58 45,48535 137 22,43506 216 18,95382 295 56,35104 

59 24,21651 138 28,25877 217 44,71642 296 22,23952 

60 28,88735 139 30,77562 218 49,32570 297 32,60926 

61 43,13561 140 34,54606 219 52,47833 298 18,71307 

62 47,66033 141 19,46861 220 26,82110 299 26,18179 

63 17,89541 142 30,16103 221 49,23003 300 21,20132 

64 72,15195 143 35,43534 222 17,04779 301 44,70595 
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65 29,33406 144 19,12322 223 34,47666 302 54,67487 

66 26,70146 145 15,39368 224 44,13968 303 32,68076 

67 9,08930 146 11,91236 225 39,74054 304 22,57629 

68 38,65152 147 41,40958 226 26,47642 305 66,79580 

69 14,81016 148 16,56898 227 10,54472 306 71,95845 

70 10,95226 149 50,27224 228 19,48452 307 40,01373 

71 27,45065 150 24,84979 229 62,38831 308 55,03011 

72 10,80457 151 70,43942 230 30,85305 309 49,45754 

73 14,25863 152 44,67743 231 28,62777 310 64,02972 

74 19,59513 153 29,36245 232 44,97015 311 32,36929 

75 45,64924 154 23,19896 233 22,73721 312 55,77979 

76 71,85109 155 16,14832 234 81,46044 313 55,95211 

77 54,97320 156 21,25421 235 38,83668   

78 15,34396 157 28,98158 236 27,51595   

79 40,49700 158 38,97200 237 26,51870   

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Os resultados indicam a presença de 20 outliers, relativo aos seguintes elementos da amostrai: 

casos 19, 30, 34, 36, 64, 76, 124, 128, 151, 168, 186, 190, 199, 204, 213, 234, 257, 276, 289, 

306.  

 

Ao final, com a retirada dos 20 outliers multivariados, a amostra passou a contar com 293 

casos. 

 

4.2 Normalidade 

 

O passo seguinte da análise de dados é a verificação da normalidade ou não da amostra. Para 

isso é utilizado o Teste de Kolmogorov-Smirnov para todas as variáveis paramétricas da 

amostra que são 38 ao total. Esse teste é o escolhido já que a amostra possui mais de 50 

elementos (Pestana; Gageiro, 2000). 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados alcançados. 

 

Tabela 2 – Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 
Questão Estatística Df Sig. 

Eu verifico que a Una tem estrutura administrativa eficiente. 0,227 293 ,000 

Para mim as instalações físicas são satisfatórias. 0,227 293 ,000 

As salas de aula são bem equipadas. 0,253 293 ,000 

Os laboratórios são modernos e atendem as demandas do curso. 0,211 293 ,000 

Eu constato que a Una se preocupa com acessibilidade física das pessoas. 0,228 293 ,000 

O estacionamento comporta a demanda. 0,326 293 ,000 

Os recursos digitais funcionam e são modernos. 0,213 293 ,000 

O serviço da cantina atende bem. 0,207 293 ,000 

As turmas têm um número bom de alunos. 0,191 293 ,000 

Os professores do curso são capacitados. 0,248 293 ,000 

Os programas e disciplinas do curso atendem às minhas expectativas. 0,245 293 ,000 
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As linhas de vans/ônibus atendem bem aos alunos que se deslocam para cá. 0,176 293 ,000 

O site da Una é agradável, objetivo e atende bem. 0,227 293 ,000 

A biblioteca da Una atende bem às necessidades. 0,185 293 ,000 

O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 0,205 293 ,000 

A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 0,155 293 ,000 

A Atlética funciona bem e envolve os alunos. 0,171 293 ,000 

O Ulife funciona bem. 0,193 293 ,000 

A identidade geral da Una (estrutura) atende muito bem à finalidade de 

proporcionar educação superior. 
0,280 293 ,000 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 0,198 293 ,000 

A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 0,228 293 ,000 

A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 0,236 293 ,000 

A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e 

sustentabilidade. 
0,213 293 ,000 

Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro 

funcional. 
0,209 293 ,000 

A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 0,157 293 ,000 

A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 0,220 293 ,000 

O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho. 0,211 293 ,000 

Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação 0,229 293 ,000 

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 0,215 293 ,000 

Sinto-me feliz em estudar aqui. 0,256 293 ,000 

A Una tem tradição e boa reputação. ,0269 293 ,000 

Os professores do curso são capacitados 0,238 293 ,000 

Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso 0,282 293 ,000 

Os professores são atenciosos. 0,206 293 ,000 

Os funcionários da Una são prestativos. 0,209 293 ,000 

Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender. 0,159 293 ,000 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade 0,240 293 ,000 

Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e 
imagem da instituição. 

0,262 293 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Considerando os dados presentes na Tabela 2, pode-se afirmar que a amostra dessa pesquisa 

não é normal, ou seja, verificou-se que existe a violação da distribuição normal para todas as 

38 variáveis testadas. Assim, o p-valor de todas as variáveis é igual a 0,000, rejeitando a 

Hipótese Ho, o qual preconiza que a amostra possui uma distribuição normal. Esse resultado 

obriga que o pesquisador use somente técnicas estatísticas que sejam robustas em relação à 

violação na normalidade da amostra a ser utilizada nessa dissertação. 

 

4.3 Características da amostra 

 

O próximo passo da análise de dados é a descrição das características da amostra, a partir da 

exibição dos atributos e dos seus valores que compõe as variáveis descritivas da amostra.  

Os resultados estão presentes na Tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 – Características da Amostra 
Variável 

demográfica 

Característica da amostra Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Gênero 

Feminino 168 57,3% 

Masculino 108 36,9% 

Não respondeu 17 5,8% 

Idade 

Até 24 anos 199 67,9% 

25 a 29 anos 45 15,4% 

30 a 40 anos 21 7,2% 

Acima de 40 anos 4 1,4% 

Não respondeu 24 8,2% 

Período no qual o 

aluno está 

matriculado 

1 ao 4 196 66,9% 

5 ao 10 86 29,4% 

Não respondeu 11 3,8% 

Curso que o aluno 

está fazendo 

Administração 68 23,2% 

Biomedicina 18 6,1% 

Contábeis 14 4,8% 

Direito 53 18,1% 

Engenharia civil 6 2,0% 

Engenharia Civil 40 13,7% 

Engenharia de Produção 1 0,3% 

Engenharia Elétrica 3 1,0% 

Engenharia mecânica 8 2,7% 

Engenharia Mecânica 14 4,8% 

Pedagogia 17 5,8% 

Psicologia 41 14,0% 

Não Respondeu 10 3,4% 

Faixa de Renda em 

Salários Mínimos 

até 3 193 65,9% 

3 a 5 52 17,7% 

mais de 5 23 7,8% 

Não respondeu 25 8,5% 

Local de Residência 

Sete Lagoas 189 64,5% 

outra cidade 66 22,5% 

Não respondeu 38 13,0% 

Meio de locomoção 

até a Faculdade 

UNA 

Veículo próprio 114 38,9% 

Transporte privado 95 32,4% 

Transporte público 52 17,7% 

Transporte gratuito/prefeituras 15 5,1% 
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Não utiliza transporte 2 0,7% 

transporte gratuito/prefeituras 1 0,3% 

Não respondeu 14 4,8% 

Total de questionários válidos 
293 

elementos 
 

Nota: o valor do salário mínimo na época da coleta de dados era de R$ 998,00. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados que estão presentes na Tabela 3 verifica-se que a amostra é formada 

predominantemente por respondentes do gênero feminino, jovens até os 24 anos e que ainda 

não chegaram à metade do curso. A faixa de renda de aproximadamente 2/3 dos respondentes 

é de até três salários mínimos. 

 

No caso dos cursos que os respondentes estão fazendo, a maioria são alunos de Administração 

(23,2%), de Direito (18,1%), de Psicologia (14%) e de Engenharia Civil (13,7%).  

 

Outras variáveis identificadas em relação à amostra mostram que a grande maioria dos 

respondentes é residente na cidade de Sete Lagoas – MG e que mais de 2/3 utiliza algum tipo 

de veículo privado ou de transporte privado para se locomover até a Faculdade Una. 

 

4.4 Unidimensionalidade 

 

A próxima etapa da análise de dados diz respeito à verificação da unidimensionalidade dos 

construtos, se eles realmente são formados por somente uma dimensão ou fator. 

 

A unidimensionalidade é averiguada por meio da realização de uma análise fatorial 

exploratória (AFE) para cada construto. Assim, será investigado se os dois construtos iniciais 

– identidade e imagem - presentes nessa dissertação são confirmados pelos dados empíricos 

coletados. 

 

Todavia, antes da aceitação dos resultados obtidos na AFE é necessária a verificação do 

atendimento dos pressupostos exigidos para essa técnica estatística multivariada. Os 

pressupostos são: 
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- O valor do Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que resulta na Medida de 

Adequacidade da Amostra (MSA) deve alcançar um valor de, no mínimo, 0,70 para 

escalas já testadas anteriormente. Para as escalas que estão em construção, o valor de 

0,60 é aceitável (Hair et al., 2009).   

 

- O valor do Teste de Esferecidade de Bartlett deve apresentar um p-valor menor do que 

0,05 (Malhotra, 2011; Morgan; Griego, 1998). 

 

- Outro pressuposto a ser verificado é relativo ao nível de correlação entre os 

indicadores que formam o construto. Assim, deve haver um grande número de 

correlações entre os indicadores de cada um dos construtos testados e o valor dessas 

correlações deve apresentar um valor de, no mínimo, 0,30 (Hair et al., 2009) 

 

No caso dessa dissertação, como o objetivo foi o de verificar se os construtos identidade e 

imagem são formados por somente uma dimensão, optou-se por utilizar como método de 

extração a análise fatorial por meio dos componentes principais que é o mais indicado para se 

testar a unidimensionalidade de construtos individualmente (Hair et al., 2009). Além disso, 

caso algum dos construtos apresente mais de um fator, será realizada uma rotação ortogonal 

por meio do método Varimax para facilitar a visualização dos indicadores e dos seus 

respectivos fatores aos quais pertencem. 

 

A Tabela 4 a seguir apresenta os resultados para o construto identidade. 

 

Tabela 4 - Matriz de componente rotativa para o construto identidade 

Indicadores 
Componente 

F1 F2 F3 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 0,627     

A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 0,767     

A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 0,865     

A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 0,777     

Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro 

funcional. 

  0,758   

A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 0,518     

A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 0,465   0,670 

O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho.     0,754 

Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação   0,766   

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 0,551   0,477 

Sinto-me feliz em estudar aqui. 0,488   0,432 

A Una tem tradição e boa reputação.     0,769 
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Os professores do curso são capacitados   0,859   

Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso   0,767   

Os professores são atenciosos.   0,755   

Os funcionários da Una são prestativos.   0,504   

Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender.     0,511 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade     0,774 

 
Nota: Método de extração: Análise do Componente principal. Método de rotação: Varimax com normalização de 

Kaiser. Rotação convergida em 6 iterações 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos pressupostos, todos eles foram atendidos. O valor do KMO é de 0,928, o 

Teste de Esfericidade de Bartlett apresenta um p = 0,000 e todas as 171 correlações existentes 

– são 19 indicadores ao total - não são estatisticamente significativas em nível de 0,05. 

 

O valor da variância explicada é 63,64% e está um pouco acima do valor mínimo indicado por 

Hair et al. (2006) que é de 60%. 

 

Outro ponto a ser considerado é que nenhum dos indicadores apresentou um valor para a 

comunalidade abaixo de 0,400, ao contrário do que ocorreu com o construto anterior – 

identidade. Assim, não foi necessário retirar nenhum indicador em virtude de baixos valores 

para a comunalidade.  

 

Verifica-se que o indicador “Sinto-me feliz por estudar aqui” apresentou valores muito 

próximos para os fatores F1 e F3, além dos valores do componente serem menores do que 

0,500 em ambos os fatores. Por isso, esse indicador foi excluído da análise estatística 

multivariada futura – mas estará presente na análise estatística descritiva. 

 

Além disso, é possível apurar que os indicadores “a Una me faz sentir confiante quanto ao 

meu futuro” e “a marca proporciona status para os alunos junto à sociedade” também foram 

carregados nos fatores F1 e F3. Mas, analisando-se o conteúdo dos indicadores que formam 

esses construtos, além dos valores maiores e menores em relação a esses fatores, decidiu-se 

por agregar o primeiro indicador para o construto F1 e o para o construto F3. 

 

Assim, verifica-se que o construto imagem é um construto de segunda ordem e é formado 

pelos seguintes construtos de primeira ordem: 
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F1 – denominado “Imagem-Formação” que é formado pelos indicadores: 

 

 Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 

 A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 

 A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 

 A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 

 

F2 – denominado “Imagem-Professores-Funcionários” que é formado pelos indicadores: 

 

 Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro funcional. 

 Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação 

 Os professores do curso são capacitados 

 Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso 

 Os professores são atenciosos. 

 Os funcionários da Una são prestativos. 

 

F3 – denominado “Imagem-Reputação” que é formado pelos indicadores: 

 

 O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho. 

 A Una tem tradição e boa reputação. 

 Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender. 

 A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade 

 A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 

 Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem da 

instituição. 

 

O próximo passo é realizar o teste de unidimensionalidade para cada um desses construtos de 

primeira ordem, bem como os seus pressupostos. 

 

O primeiro construto é o de Identidade-Infraestrutura. Os resultados são mostrados na Tabela 

5 a seguir. 
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Tabela 5 – Resultados da AFE para o construto Identidade-Infraestrutura 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Eu verifico que a Una tem estrutura adm. eficiente. 0,694 0,482 

Para mim as instalações físicas são satisfatórias. 0,766 0,587 

As salas de aula são bem equipadas. 0,762 0,580 

Os laboratórios são modernos e atendem as demandas do curso. 0,681 0,464 

Eu constato que a Una se preocupa com acessibilidade física das pessoas. 0,622 0,387 

A biblioteca da Una atende bem às necessidades. 0,616 0,380 

A identidade geral da Una (estrutura) atende muito bem à finalidade de 

proporcionar educação superior. 
0,778 0,606 

Variância Extraída 49,78% 

KMO 0,874 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 618,71 

df 21 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados contidos na Tabela 5 verifica-se que o construto identidade-infraestrutura 

gerou somente uma dimensão ou fator.  

 

Todavia, o valor da variância explicada está bem abaixo do recomendado por Hair et al. 

(2009) cujo valor é de 60%. No caso desse construto o valor obtido foi de 49,78%. 

 

Além disso, os indicadores “Eu constato que a Una se preocupa com acessibilidade física das 

pessoas” e “A biblioteca da Una atende bem às necessidades” apresentaram valores muito 

baixos para a carga fatorial e dessa forma serão eliminados desse construto e das análises 

multivariadas futuras – permanecerão nas análises de estatísticas descritiva. Com a retirada 

desses dois indicadores, a variância explicada foi de 57,30%. 

 

Os indicadores “Eu verifico que a Una tem estrutura adm. eficiente” e “os laboratórios são 

modernos e atendem as demandas do curso” também apresentaram um valor para a 
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comunalidade abaixo de 0,500, mas como são valores bem próximos do mínimo aceitável, 

optou-se por mantê-los e novos testes e validações serão realizadas ao longo da análise de 

dados. 

 

Em relação aos pressupostos da AFE, todos eles foram atendidos, pois, os valores do KMO e 

do Teste de Esfericidade de Bartlett são considerados satisfatórios. Há de se ressaltar ainda 

que todas as 21 correlações entre os indicadores que formam esse construto foram 

estatisticamente significativas. 

 

O próximo construto estudado é o Identidade-Serviços, cujos resultados estão presentes na 

Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 – Resultados da AFE para o construto Identidade-Serviços 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

O serviço da cantina atende bem. 0,506 0,256 

As turmas têm um número bom de alunos. 0,640 0,409 

O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 0,734 0,539 

A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 0,800 0,654 

A Atlética funciona bem e envolve os alunos. 0,656 0,431 

Variância Extraída 45,77% 

KMO 0,742 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 247,393 

df 10 

Sig. ,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao construto identidade-serviços é possível descrever que todos os pressupostos 

exigidos para a realização da AFE foram atendidos. Todas as dez correlações entre os cinco 

indicadores do construto são estatisticamente significativos e os valores alcançados para o 

KMO e para o Teste de Esfericidade de Bartlett estão dentro dos parâmetros considerados 

adequados.  
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É necessário descrever que a AFE efetuada apresentou somente uma dimensão. .Da mesma 

forma que ocorreu com o construto anterior, a variância explicada ficou bem abaixo do valor 

recomendado de 60%, alcançado um valor de 45,77%. Há de se ressaltar que o indicador “O 

serviço da cantina atende bem” não apresentou um valor adequado para a carga fatorial, assim 

como o indicador “As turmas têm um número bom de alunos”. Por conseguinte, eles foram 

retirados das análises multivariadas futuras – permanecendo na análise estatística descritiva. 

 

Decidiu-se manter o indicador “a Atlética funciona bem e envolve os alunos” em virtude do 

seu valor próximo de 0,500. Além disso, os construtos serão submetidos a novos testes e 

validações e dependendo dos resultados, esse indicador poderá ser retirado ou mantido para o 

construto de identidade-serviços. 

 

Com a retirada desse item, a variância explicada passou para pouco menos de 54%, o que 

ainda é um valor não adequado (Hair et al., 2009). 

 

Em relação aos outros indicadores, os seus resultados em termos de carga fatorial e da 

comunalidade podem ser considerados adequados.  

 

A seguir são apresentados os resultados para o construto identidade-recursos-digitais – ver 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados da AFE para o construto Identidade-Recursos-Digitais 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Os recursos digitais funcionam e são modernos. 0,750 0,563 

O site da Una é agradável, objetivo e atende bem. 0,882 0,777 

O Ulife funciona bem. 0,868 0,753 

Variância Extraída 69,75% 

KMO 0,660 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 276,022 

df 3 

Sig. ,000 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em relação ao construto de identidade-recursos-digitais, os resultados são muito bons. Todas 

as três correlações entre os indicadores são estatisticamente significativas entre si, além do 

valor do KMO – para escalas exploratórias – ser adequado, bem como o valor do teste de 

Esfericidade de Bartlett.  

 

A AFE executada gerou somente um fator e todos os valores dos três indicadores para a carga 

fatorial e para a comunalidade estão dentro dos parâmetros desejados. Ressalta-se ainda que a 

variância explicada apresentou um valor bem próximo de 70%. 

 

O último construto de primeira ordem da identidade é o construto identidade-pedagógica, 

cujos resultados são exibidos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resultados da AFE para o construto Identidade-Pedagógica 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Os professores do curso são capacitados. 0,889 0,791 

Os programas e disciplinas do curso atendem às minhas expectativas. 0,889 0,791 

Variância Extraída 79,09% 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 120,009 

df 1 

Sig. ,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O construto identidade-pedagógica é formado por somente dois indicadores. Por isso, em 

relação ao valor do KMO, é importante lembrar que nesse caso o valor padrão do KMO é de 

0,500 (Hair et al., 2009). Os outros pressupostos para a realização da AFE também foram 

atendidos. 

 

A variância explicada apresentou um valor de 79,09% e os valores da carga fatorial e da 

comunalidade também podem ser considerados adequados. 
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Ressalta-se que a AFE gerou somente um fator para esse construto. Da mesma maneira que 

foi processado com o construto identidade, também foi feito com o construto imagem. 

Todavia, ao invés de gerar quatro construtos de primeira ordem como ocorreu com o 

construto identidade, a AFE para o construto imagem gerou três construtos de primeira 

ordem. Os resultados para a AFE do construto imagem são apresentados na Tabela 9 a seguir. 

 

Tabela 9 - Matriz de componente rotativa para o construto imagem 

Indicadores 
Componente 

F1 F2 F3 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 0,634     

A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 0,771     

A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 0,860     

A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 0,760     

Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro 

funcional. 

  0,757   

A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 0,500     

A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 0,452   0,655 

O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho.     0,742 

Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação   0,770   

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 0,538   0,486 

Sinto-me feliz em estudar aqui. 0,474   0,490 

A Una tem tradição e boa reputação.     0,776 

Os professores do curso são capacitados   0,858   

Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso   0,757   

Os professores são atenciosos.   0,758   

Os funcionários da Una são prestativos.   0,495   

Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender.     0,529 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade     0,783 

Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem 

da instituição. 

0,441   0,598 

Nota: Método de extração: Análise do Componente principal. Método de rotação: Varimax com normalização de 

Kaiser. Rotação convergida em 5 iterações 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos pressupostos, todos eles foram atendidos. O valor do KMO é de 0,932, o 

Teste de Esfericidade de Bartlett apresenta um p = 0,000 e todas as 171 correlações existentes 

– são 19 indicadores ao total - não são estatisticamente significativas em nível de 0,05. 
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O valor da variância explicada é 63,25% e está um pouco acima do valor mínimo indicado por 

Hair et al. (2006) que é de 60%. 

 

Outro ponto a ser considerado é que nenhum dos indicadores apresentou um valor para a 

comunalidade abaixo de 0,400, ao contrário do que ocorreu com o construto anterior – 

identidade. Assim, não foi necessário retirar nenhum indicador em virtude de baixos valores 

para a comunalidade.  

 

Verifica-se que o indicador “Sinto-me feliz por estudar aqui” apresentou valores muito 

próximos para os fatores F1 e F3. Por isso, esse indicador foi excluído da análise estatística 

multivariada futura – mas estará presente na análise estatística descritiva. 

 

Além disso, é possível apurar que os indicadores “a Una me faz sentir confiante quanto ao 

meu futuro”, “a marca proporciona status para os alunos junto à sociedade” e “Sinto-me 

realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem da instituição”, 

também foram carregados nos fatores F1 e F3. Mas, analisando-se o conteúdo dos indicadores 

que formam esses construtos, além dos valores maiores e menores em relação a esses fatores, 

decidiu-se por agregar o primeiro indicador para o construto F1 e o dois últimos indicadores 

para o construto F3. 

 

Assim, verifica-se que o construto imagem é um construto de segunda ordem e é formado 

pelos seguintes construtos de primeira ordem: 

 

F1 – denominado “Imagem-Formação” que é formado pelos indicadores: 

 

 Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 

 A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 

 A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 

 A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 
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F2 – denominado “Imagem-Professores-Funcionários” que é formado pelos indicadores: 

 

 Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro funcional. 

 Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação 

 Os professores do curso são capacitados 

 Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso 

 Os professores são atenciosos. 

 Os funcionários da Una são prestativos. 

 

F3 – denominado “Imagem-Reputação” que é formado pelos indicadores: 

 

 O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho. 

 A Una tem tradição e boa reputação. 

 Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender. 

 A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade 

 A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 

 Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem da 

instituição. 

 

O próximo passo é realizar o teste de unidimensionalidade para cada um desses construtos de 

primeira ordem, bem como os seus pressupostos. O primeiro construto é o de imagem-

formação. Os resultados são mostrados na Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 – Resultados da AFE para o construto Imagem-Formação 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 0,756 0,572 

A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 0,850 0,722 

A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 0,872 0,760 

A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 0,803 0,644 

A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 0,657 0,431 

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 0,779 0,607 

Variância Extraída 62,28% 
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KMO 0,855 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 889,079 

df 15 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados presentes na Tabela X indicam que os pressupostos para a execução da AFE 

para esse construto foram atendidos, haja vista que o valor do Teste de Esfericidade de 

Bartlett possui um p-sig igual a 0,000, além do valor do KMO ser de 0,855. Todas as 15 

correlações entre os cinco indicadores também são estatisticamente significativas em nível de 

0,05. 

 

Outro ponto a ser destacado é que a variância extraída é de 62,28%, acima do mínimo 

recomendado de 60%. 

 

A AFE do construto imagem-formação gerou somente um fator e em relação aos valores das 

cargas fatoriais e da comunalidade conclui-se que somente o indicador “a Una estimula os 

alunos a realizarem estágios profissionalizantes” apresentou o valor para a comunalidade um 

pouco abaixo do recomendado. Nesse caso, optou-se por manter o indicador e caso apresenta 

algum tipo de inconsistência nos próximos testes e validações a serem realizados, ele será 

retirado. 

 

A Tabela 11 exibe os resultados obtidos para o construto imagem-professores-funcionários.  
 

Tabela 11 – Resultados da AFE para o construto Imagem-Professores-Funcionários 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro 

funcional. 
0,823 0,677 

Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação 0,819 0,670 

Os professores do curso são capacitados 0,865 0,748 

Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso 0,854 0,729 

Os professores são atenciosos. 0,813 0,661 

Os funcionários da Una são prestativos. 0,620 0,384 

Variância Extraída 64,48% 
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KMO 0,875 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

 

 

 

X2 951,984 

df 15 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados alcançados indicam que esse construto é formado por somente um fator que é 

explicado em nível de 64,48%. 

 

Todos os pressupostos são atendidos, pois, todas as 15 correlações entre os indicadores são 

estatisticamente significativas em nível de 0,05, o valor do KMO é de 0,875, além do valor do 

Teste de Esfericidade de Bartlett apresentar um p = 0,000. 

 

Todos os indicadores apresentaram valores adequados tanto para a comunalidade, quanto para 

o valor da carga fatorial, exceto o indicador “Os funcionários da Una são prestativos”. Nesse 

caso, definiu-se em retirá-lo das análises estatísticas multivariadas subsequentes, mantendo-o 

nas análises de estatística descritiva. 

 

Tabela 12 – Resultados da AFE para o construto Imagem-Reputação 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 0,827 0,684 

O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho. 0,833 0,694 

A Una tem tradição e boa reputação.    0,853 0,727 

Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender. 0,502 0,252 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade 0,900 0,809 

   

Variância Extraída 63,35% 

KMO 0,839 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

X2 695,401 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Por fim, o construto imagem-reputação também é formado por somente um indicador com a 

variância explicada de 63,35. 

 

Somente o indicador “percebo que os alunos são dedicados e querem aprender” apresenta um 

baixo valor para a comunalidade e por isso será descartado de todas as análises estatísticas 

multivariadas vindouras, mantendo-se somente as análises de estatística descritiva.  

 

Em relação aos pressupostos todos eles foram atendidos, haja vista que o valor do KMO foi 

de 0,839 e o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett foi de 0,000. Além disso, todas as 10 

correlações possíveis entre os cinco construtos foram significativas em nível de 0,05. 

 

A conclusão que pode ser feita nesse momento da análise é que os construtos identidade e 

imagem, o primeiro formado por 19 itens e o segundo por 18 itens, são formados por outros 

construtos relacionados ao seu conteúdo, mesmo que alguns indicadores sejam descartados ao 

longo da análise. Nesse caso, conclui-se inicialmente que esses dois construtos são construtos 

de segunda ordem formados por quatro indicadores de primeira ordem – no caso do construto 

identidade – e por três construtos de segunda ordem – para o construto imagem.  

 

Essas conclusões preliminares serão averiguadas ao longo da análise de dados.  

 

4.5 Distribuição da frequência dos construtos 

 

A partir da formação dos construtos na análise fatorial, a análise de dados foca em mostrar a 

distribuição de frequência dos construtos, detalhando as opções assinadas pelos respondentes 

para cada uma das 38 questões numéricas que compõem o questionário. 

 

Essas características e detalhes estão presentes na Tabela 13 a seguir. 

 

 

 

Tabela 13 – Distribuição de Frequência dos Construtos 
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Indicadores 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

parcialme

nte 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

parcialme

nte 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Fr

eq 
% 

Eu verifico que a Una tem 

estrutura adm. eficiente.(1) 
2 0,7% 7 2,4% 26 8,9% 17 5,8% 98 

33,4

% 
97 

33,1

% 
45 

15,4

% 

Para mim as instalações físicas 

são satisfatórias.(2) 
1 0,3% 14 4,8% 21 7,2% 29 9,9% 69 

23,5

% 

10

4 

35,5

% 
53 

18,1

% 

As salas de aula são bem 

equipadas. (2) 
1 0,3% 2 0,7% 7 2,4% 14 4,8% 54 

18,4

% 

11

7 

39,9

% 
96 

32,8

% 

Os laboratórios são modernos e 

atendem as demandas do curso. 

(5) 

10 3,4% 6 2,0% 17 5,8% 44 
15,0

% 
58 

19,8

% 
92 

31,4

% 
61 

20,8

% 

Eu constato que a Una se 

preocupa com acessibilidade 

física das pessoas. 

0 0,0% 2 0,7% 17 5,8% 37 
12,6

% 
54 

18,4

% 
91 

31,1

% 
92 

31,4

% 

O estacionamento comporta a 

demanda. 

16
8 

57,3
% 

45 
15,4
% 

30 
10,2
% 

20 6,8% 20 6,8% 6 2,0% 4 1,4% 

Os recursos digitais funcionam e 

são modernos.(1) 
9 3,1% 16 5,5% 39 

13,3

% 
43 

14,7

% 
96 

32,8

% 
61 

20,8

% 
28 9,6% 

O serviço da cantina atende bem. 

(1) 
7 2,4% 13 4,4% 20 6,8% 31 

10,6

% 
65 

22,2

% 
84 

28,7

% 
72 

24,6

% 

As turmas têm um número bom 

de alunos. 
29 9,9% 22 7,5% 27 9,2% 41 

14,0

% 
71 

24,2

% 
61 

20,8

% 
42 

14,3

% 

Os professores do curso são 

capacitados. 
1 0,3% 3 1,0% 12 4,1% 21 7,2% 55 

18,8

% 

10

5 

35,8

% 
96 

32,8

% 

Os programas e disciplinas do 

curso atendem às minhas 

expectativas. (1) 

1 0,3% 4 1,4% 19 6,5% 23 7,8% 70 
23,9

% 

11

4 

38,9

% 
61 

20,8

% 

As linhas de vans/ônibus 

atendem bem aos alunos que se 

deslocam para cá. 

25 8,5% 15 5,1% 26 8,9% 95 
32,4

% 
46 

15,7

% 
49 

16,7

% 
37 

12,6

% 

O site da Una é agradável, 

objetivo e atende bem. 
8 2,7% 15 5,1% 29 9,9% 30 

10,2

% 
89 

30,4

% 
86 

29,4

% 
36 

12,3

% 

A biblioteca da Una atende bem 

às necessidades. (1) 
13 4,4% 15 5,1% 26 8,9% 39 

13,3

% 
67 

22,9

% 
81 

27,6

% 
51 

17,4

% 

O atendimento psicopedagógico 

apoia os alunos. 
14 4,8% 8 2,7% 14 4,8% 

11

6 

39,6

% 
51 

17,4

% 
60 

20,5

% 
30 

10,2

% 

A avaliação FALAUNA 

contribui à melhoria geral.(1) 
16 5,5% 16 5,5% 24 8,2% 78 

26,6
% 

68 
23,2
% 

49 
16,7
% 

41 
14,0
% 

A Atlética funciona bem e 

envolve os alunos. 
41 

14,0

% 
21 7,2% 19 6,5% 77 

26,3

% 
57 

19,5

% 
33 

11,3

% 
45 

15,4

% 

O Ulife funciona bem.(5) 13 4,4% 20 6,8% 28 9,6% 37 
12,6

% 
75 

25,6

% 
77 

26,3

% 
38 

13,0

% 

A identidade geral da Una 

(estrutura) atende muito bem à 

finalidade de proporcionar 

3 1,0% 2 0,7% 13 4,4% 25 8,5% 54 
18,4
% 

12
8 

43,7
% 

68 
23,2
% 
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Nota: os números entre parênteses depois dos indicadores representam as questões em branco para essa questão. 

Fonte: dados da pesquisa. 

educação superior. 

Eu percebo que a Una comunica-

se bem com alunos e sociedade 
4 1,4% 5 1,7% 17 5,8% 40 

13,7

% 
82 

28,0

% 
94 

32,1

% 
51 

17,4

% 

A Una capacita bem seus alunos, 

com base nas necessidades do 

mercado. 

2 0,7% 2 0,7% 13 4,4% 30 
10,2

% 
76 

25,9

% 

10

7 

36,5

% 
63 

21,5

% 

A Una proporciona a seus alunos 

boa formação humana. (1) 
1 0,3% 1 0,3% 8 2,7% 36 

12,3

% 
58 

19,8

% 

10

4 

35,5

% 
84 

28,7

% 

               

A Una proporciona a seus alunos 

boa formação sobre ética e 

sustentabilidade. 

0 0,0% 3 1,0% 18 6,1% 42 
14,3

% 
67 

22,9

% 
92 

31,4

% 
71 

24,2

% 

Percebo que a Una contrata 

profissionais capacitados para 

seu quadro funcional.(1) 

1 0,3% 3 1,0% 16 5,5% 22 7,5% 77 
26,3

% 
93 

31,7

% 
80 

27,3

% 

A Una estimula os alunos a 

realizarem estágios 

profissionalizantes. 

9 3,1% 13 4,4% 31 
10,6

% 
88 

30,0

% 
60 

20,5

% 
53 

18,1

% 
39 

13,3

% 

A marca proporciona status para 

os alunos junto à sociedade. 
3 1,0% 2 0,7% 15 5,1% 57 

19,5
% 

66 
22,5
% 

10
1 

34,5
% 

49 
16,7
% 

O diploma da Una tem grande 

valor no mercado de trabalho. 
1 0,3% 1 0,3% 4 1,4% 55 

18,8

% 
66 

22,5

% 
93 

31,7

% 
73 

24,9

% 

Percebo que os professores do 

curso lecionam com boa 

motivação 

0 0,0% 3 1,0% 20 6,8% 27 9,2% 75 
25,6

% 

10

6 

36,2

% 
62 

21,2

% 

A Una me faz sentir confiante 

quanto ao meu futuro. 
2 0,7% 5 1,7% 14 4,8% 45 

15,4

% 
73 

24,9

% 
99 

33,8

% 
55 

18,8

% 

Sinto-me feliz em estudar 

aqui.(1) 
0 0,0% 3 1,0% 5 1,7% 23 7,8% 50 

17,1

% 

11

6 

39,6

% 
95 

32,4

% 

A Una tem tradição e boa 

reputação.(1) 
0 0,0% 1 0,3% 1 0,3% 34 

11,6

% 
37 

12,6

% 

12

3 

42,0

% 
96 

32,8

% 

Os professores do curso são 

capacitados (1) 
1 0,3% 2 0,7% 10 3,4% 22 7,5% 56 

19,1

% 

10

2 

34,8

% 
99 

33,8

% 

Os professores respeitam os 

programas oficiais das 

disciplinas do meu curso 

0 0,0% 3 1,0% 7 2,4% 7 2,4% 44 
15,0

% 

12

8 

43,7

% 
86 

29,4

% 

Os professores são atenciosos.(6) 0 0,0% 4 1,4% 9 3,1% 26 8,9% 66 
22,5

% 
92 

31,4

% 
90 

30,7

% 

Os funcionários da Una são 

prestativos. (2) 
3 1,0% 5 1,7% 18 6,1% 30 

10,2

% 
67 

22,9

% 
87 

29,7

% 
81 

27,6

% 

Percebo que os alunos são 

dedicados e querem aprender.(1) 
11 3,8% 18 6,1% 43 

14,7

% 
76 

25,9

% 
88 

30,0

% 
33 

11,3

% 
23 7,8% 

A imagem geral da Una é muito 

boa no mercado e na sociedade 

(1) 

0 0,0% 2 0,7% 5 1,7% 37 
12,6

% 
59 

20,1

% 

10

9 

37,2

% 
80 

27,3

% 

Sinto-me realizado (a) ao estudar 

na Una Sete Lagoas pela 

identidade e imagem da 

instituição. 

0 0,0% 4 1,4% 4 1,4% 33 
11,3

% 
50 

17,1

% 

11

7 

39,9

% 
85 

29,0

% 



66 

 

 

 

A análise de frequência de cada construto é uma análise univariada e vai considerar os 

construtos gerados a partir da análise fatorial exploratória realizada na etapa anterior para os 

construtos identidade e imagem. Por conseguinte, os indicadores que foram retirados dos 

construtos a partir da AFE específica para cada construto farão parte da análise de frequência 

descrita na sequência dessa seção.  

 

O construto “Identidade-Infraestrutura” que é formado pelos indicadores: 

 

 Eu verifico que a Una tem estrutura adm. eficiente. 

 Para mim as instalações físicas são satisfatórias. 

 As salas de aula são bem equipadas. 

 Os laboratórios são modernos e atendem as demandas do curso. 

 Eu constato que a Una se preocupa com acessibilidade física das pessoas. 

 A biblioteca da Una atende bem às necessidades. 

 A identidade geral da Una (estrutura) atende muito bem à finalidade de proporcionar 

educação superior. 

 

O primeiro indicador diz respeito à estrutura administrativa da UNA, para o qual a grande 

maioria dos respondentes possui uma avaliação positiva - mesmo que parcialmente – da UNA 

– com mais de 80% do total de respostas. A opção de respostas mais escolhida pelos 

respondentes foi “concordo parcialmente” com 33,4% de todas as respostas.  

 

De outro lado, também foi feita a afirmativa sobre a avaliação das instalações físicas da UNA. 

Nesse caso, os resultados são muito positivos, pois, mais de 75% dos respondentes 

consideram que as instalações físicas da UNA são satisfatórias. Ressalta-se ainda que a opção 

mais marcada pelos respondentes e que representa mais de 35,5% de todos os respondentes é 

“concordo bastante”, o que enfatiza a força dessa percepção por parte dos entrevistados.  

 

Outro item verificado foi sobre as salas de aula. Os resultados podem ser considerados 

bastante positivos, pois, mais de 90% dos respondentes concordam de alguma forma com a 

afirmativa de que elas são bem equipadas. A opção mais assinalada foi “concordo bastante” 

com 40% das respostas.  
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A questão “os laboratórios são modernos e atendem as demandas do curso”, os itens que 

apresentaram um maior número de respostas, foi “concordo bastante” (31,4% das respostas), 

“concordo totalmente” (20,8%) e “concordo parcialmente” (19,8% das respostas). Assim, 

verifica-se que mais de 70% das respostas se concentraram nessas três opções e novamente, a 

opção “concordo bastante” foi a mais que apresentou maior frequência, expressando um alto 

nível de concordância por parte dos respondentes. 

 

A partir da análise qualitativa dos dados, conseguidos via entrevista com diretor da unidade, 

professores e coordenadores, é possível verificar que grande parte dos respondentes 

concordam que a IES oferece boa infraestrutura. O gestor da Una avaliou o prédio da 

instituição como “Ótimo, bem equipado, seguro e confortável”, assim como as salas de aula, 

que na opinião dele são “ótimas! São muito bem equipadas e confortáveis”. Os dois 

coordenadores entrevistados ressaltaram a boa aparência do prédio, que é novo, sendo que um 

deles citou o estacionamento como ponto de atenção. As avaliações são positivas conforme 

percepção desses entrevistados: 

 

Coordenador 1 – “Excelentes instalações!” 

Coordenador 2 – “Instalação ampla, com aparência inovadora, o ponto a ser trabalhado é o 

estacionamento!” 

Professor 1 – “Média” 

Professor 2 – “Moderno, bem montado, dinâmico”. 

Professor 3 – “As instalações são boas”. 

Professor 4 – “Confortável, boas instalações”  

 

Na opinião do diretor, coordenadores e professores, os laboratórios são amplos e oferecem o 

necessário para que os alunos tenham aulas completas e dinâmicas. 

 

No caso da preocupação da UNA com acessibilidade física das pessoas, as respostas indicam 

que a grande maioria dos respondentes – mais de 90% - concorda com a afirmação de que a 

IES se preocupa com esse tema. A opção mais marcada pelos alunos foi “concordo 

totalmente” com 31,4% do total de respostas. 
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Em relação à percepção dos alunos sobre o atendimento da biblioteca às suas necessidades 

dos alunos, os resultados indicam que mais de 2/3 consideram que isso ocorre em algum grau. 

A opção “concordo bastante” foi a mais escolhida pelos respondentes - 27,6%. 

 

O último item desse construto diz respeito à afirmativa sobre a identidade da UNA e a sua 

capacidade de oferecer um ensino superior. Mais de 85% dos respondentes concordam – de 

algum modo - com essa afirmativa. O item mais considerado pelos respondentes foi 

“concordo bastante” com 43,7% de todas as respostas. 

 

O construto “Identidade-Serviços” que é formado pelos indicadores: 

 

 O serviço da cantina atende bem. 

 As turmas têm um número bom de alunos. 

 O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 

 A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 

 A Atlética funciona bem e envolve os alunos. 

 

Em relação aos serviços da cantina, os alunos consideram que o seu atendimento é bom, pois, 

mais de 75% das respostas se concentrou entre as opções “concordo totalmente” (24,6% das 

respostas), “concordo bastante” (28,7% das respostas – opção mais respondida) e “concordo 

parcialmente” (22,2% das respostas). 

 

No caso do número de alunos em sala de aula, pouco mais da metade dos respondentes – 54% 

- concorda em diferentes níveis com a afirmação de que esse número “é bom”. O maior grupo 

de respondentes é formado por aqueles que escolheram a opção “concordo parcialmente” com 

24,2% do total de respostas.  

 

O serviço de atendimento psicopedagógico também foi avaliado pelos alunos. Os resultados 

indicam que o maior grupo de respondentes foi aqueles que “não concordam e nem 

discordam” – 39,6% de todas as respostas - sobre o apoio desse serviço para os alunos. Perto 

da metade – 48% - concorda em algum nível sobre o bom atendimento desse serviço pela 

UNA. Talvez o grande número de respostas “neutras” seja fruto do desconhecimento ou da 

não utilização desse serviço pelos discentes dessa IES.  
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A avaliação da contribuição da FALA UNA para a melhoria dos serviços e processos da IES 

também apresenta como maior grupo de respondentes aquele formado por uma opção neutra 

“nem concordo e nem discordo” (26,6% do total de respostas). As avaliações positivas – em 

seus diversos graus – em conjunto representam pouco mais de 50% das respostas assinaladas. 

Esse resultado é um pouco similar ao item anterior e as mesmas considerações também são 

válidas para essa questão.  

 

O último indicador do construto identidade-serviços se atém ao funcionamento da Atlética e o 

seu envolvimento com os alunos. Da mesma forma que ocorreu com os dois indicadores 

anteriores, o maior grupo de respondentes apresentou uma percepção neutra em relação à 

Atlética (26,3% do total). O agrupamento das respostas positivas (“concordo totalmente, 

bastante e parcialmente”) representou pouco mais de 45%. Novamente, os resultados podem 

ser consequência do desconhecimento ou da não utilização ou participação nos serviços da 

Atlética. 

 

Quanto à análise das avaliações feitas pela instituição, na pesquisa qualitativa foi possível 

perceber que a IES realiza pesquisas semestrais com alunos (FALA UNA), e também outras 

pesquisas de clima para professores/colaboradores. Porém, nem todos os entrevistados 

conhecem as pesquisas aplicadas pela faculdade. Um deles afirmou que não tem 

conhecimento sobre pesquisas realizadas pela IES com seus públicos.  

 

O construto “Identidade-Recursos-Digitais” que é formado pelos indicadores: 

 

 Os recursos digitais funcionam e são modernos. 

 O site da Una é agradável, objetivo e atende bem. 

 O Ulife funciona bem. 

 

Em relação aos recursos digitais disponibilizados para os alunos, mais de 60% dos 

respondentes considera – pelo menos em parte - que eles funcionam e são modernos. Para 

esse agrupamento de respondentes, a opção “concordo parcialmente” foi a que apresentou o 

maior número de respostas – 32,8% no total -, seguida da opção “concordo bastante” – 20,8% 

- e pela opção “concordo totalmente” com 9,6%% da preferência dos entrevistados. 
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Com base na percepção do diretor da unidade, a IES possui recursos digitais “muito bons”, 

uma vez que semestralmente preocupa-se em renovar equipamentos, fazer novas aquisições, 

além da constante manutenção. Um dos coordenadores sugeriu o aumento da banda de 

internet e o outro coordenador considerou os recursos como “bons, de acordo com o 

possível”. 

 

As respostas demonstram a expectativa de coordenadores e professores quanto a melhorias 

nos recursos digitais disponibilizados na instituição. 

 

A maioria dos alunos, – mais de 70% - consideram – mesmo que parcialmente - que o site da 

Una é agradável, objetivo e atende bem aos alunos. A opção “concordo parcialmente” foi a 

mais respondida, sendo escolhida por 30,4% de todos os respondentes. 

 

Outro item mensurado pela pesquisa foi a avaliação sobre o sistema ULife, utilizado pela IES. 

Nesse caso, novamente, a grande maioria dos respondentes considera que o ULife funciona 

bem e mais de 65% das respostas se concentrou nas opções “concordo parcialmente” (25,6% 

das respostas), “concordo bastante” (26,3%) e “concordo totalmente” (13,0% das respostas). 

 

O construto “Identidade-Pedagógica” que é formado pelos indicadores: 

 

 Os professores do curso são capacitados. 

 Os programas e disciplinas do curso atendem às minhas expectativas. 

 

Sobre a afirmativa “os professores do curso são capacitados”, a grande maioria dos 

respondentes – mais de 85% - concorda – mesmo que parcialmente – com essa afirmativa. A 

opção “concordo bastante” é aquela que foi mais assinalada com 35,8% do total de respostas. 

 

O indicador sobre o atendimento dos programas e das disciplinas às expectativas dos alunos 

possui uma visão muito positiva por parte dos respondentes. Mais de 83% deles, ou seja, a sua 

grande maioria concorda com a afirmação sobre o atendimento dos programas e das 

disciplinas às expectativas dos alunos. Isso também se reflete na opção mais assinalada que é 

“concordo bastante” com 38,9% do total de respostas. 
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Dois outros indicadores não foram agregados a nenhum dos quatro construtos sobre a 

identidade.  

 

De uma forma em geral, os resultados indicam que os construtos referentes à identidade da 

UNA podem ser considerados positivos. Na maioria das questões e em todos os construtos, as 

opções positivas superaram as opções negativas. Há de se considerar ainda que a percepção 

dos alunos pode ser incrementada a partir da utilização por parte deles de alguns serviços que 

podem ser que não conheçam, bem como por meio de uma melhor comunicação sobre o 

funcionamento, os benefícios e os resultados proporcionados pelos serviços oferecidos pela 

UNA. 

 

O indicador sobre a adequação do tamanho do estacionamento ao contrário dos indicadores 

que formam os outros construtos, apresentou valores negativos por parte dos alunos. Mais de 

80% dos respondentes consideram, mesmo que parcialmente, que o estacionamento da UNA 

não comporta a demanda dos alunos. A opção mais assinalada foi “discordo totalmente” com 

57,3% de todas as respostas. A questão também foi abordada de forma negativa pelo diretor, 

coordenadores e professores, sendo que o diretor reconheceu que existe a necessidade de 

melhorias, classificando o espaço como “regular, possui poucas vagas”. 

 

O indicador referente à qualidade do atendimento das linhas de vans e de ônibus que atendem 

aos discentes, os resultados indicam que a opção mais marcada foi neutra (“nem concordo e 

nem discordo”) com 32,4% das respostas. O agrupamento das respostas positivas foi de 

aproximadamente 45% diluídos nas opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” e 

“concordo parcialmente”.  

 

O restante da análise é referente ao construto imagem, o qual também gerou construtos de 

primeira ordem, os quais são analisados a seguir. 

 

O construto “Imagem-Formação” composto pelos indicadores: 

 

 Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e sociedade. 

 A Una capacita bem seus alunos, com base nas necessidades do mercado. 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 



72 

 

 

 

 A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade. 

 A Una estimula os alunos a realizarem estágios profissionalizantes. 

 A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 

 

No caso da comunicação entre a UNA com os seus alunos e a sociedade, a grande maioria das 

respostas concentra-se no grupo “concordo parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo 

totalmente” com 28,0%, 32,1% e 17,4% de todas as respostas, perfazendo mais de 77% no 

total.  

 

Quando professores, coordenadores e diretor foram perguntados sobre a imagem da Una 

diante o público externo e comunidade, as respostas apresentaram viés positivo, “educação de 

qualidade”, “uma instituição de qualidade, comprometimento”, e ainda, “faculdade referência 

na cidade”. Um dos professores entrevistado disse que, na sua opinião, as pessoas ainda 

percebem a IES como algo caro e inacessível.  

 

Outra questão diz respeito à capacitação dos alunos considerando as necessidades do 

mercado. Os resultados são muito positivos e indicam que a grande maioria dos respondentes 

considera que o trabalho de capacitação da UNA é bem feito. Aproximadamente 85% das 

respostas possui algum nível de concordância e a opção com o maior número de respostas é a 

“concordo bastante” com 36,5% das escolhas. 

 

A questão “a Una proporciona a seus alunos boa formação humana”, assim como as questões 

anteriores para esse construto apresenta um alto nível de concordância, com mais de 80% das 

respostas divididas entre as opções “concordo parcialmente” com 19,8% das escolhas, 

“concordo bastante” com 35,5% das repostas (maior grupo) e “concordo totalmente” 

escolhido por 28,7% dos respondentes. 

 

A afirmativa “a Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética e sustentabilidade” 

também apresenta um alto nível de concordância, pois, mais de 75% dos respondentes 

apresentam algum nível de concordância com essa afirmativa. A opção mais marcada foi 

“concordo bastante” com 31,4% do total de respostas. 
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Para a maioria dos entrevistados – pouco mais de 50% deles -, a UNA estimula os alunos a 

fazerem estágios profissionalizantes. Todavia, a opção que apresentou maior número de 

respostas foi neutra – “nem concordo e nem discordo” – com 30% do total de respostas. Isso 

pode ser fruto do desconhecimento sobre esse tipo de atividade desenvolvida pela IES. 

 

Em relação ao fato da Una fazer com que o aluno fique confiante quanto ao seu futuro, a 

percepção dos respondentes é a de que a IES realmente age dessa forma, pois, a opção que foi 

a mais respondida foi “concordo bastante” com 33,8% das respostas, seguida da opção 

“concordo parcialmente” (24,9% das escolhas) e pela opção “concordo totalmente” com 

18,8% do total. Essas três opções foram as escolhas de mais de 75% dos entrevistados. 

 

O construto “Imagem-Professores-Funcionários” que é formado pelos indicadores: 

 

 Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro funcional. 

 Percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação 

 Os professores do curso são capacitados 

 Os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas do meu curso 

 Os professores são atenciosos. 

 Os funcionários da Una são prestativos. 

 

A questão “percebo que a Una contrata profissionais capacitados para seu quadro funcional”, 

apresenta a opção “concordo bastante” com 31,7% de todas as respostas. As opções que 

concordam – mesmo que parcialmente - com essa afirmativa apresentam mais de 85% do total 

de respostas. 

 

Na afirmativa “percebo que os professores do curso lecionam com boa motivação” a opção 

mais assinalada foi “concordo bastante” com 36,2% de todas as respostas. Além disso, a 

opção “concordo parcialmente” e “concordo totalmente” com 25,6% e 21,2% 

respectivamente, indicam que o nível de concordância dos respondentes é muito alto, com 

mais de 80% entre todos eles. 

 

Em relação à avaliação da capacitação dos professores, os resultados indicam que a grande 

maioria dos entrevistados considera que eles são capacitados, pois, mais de 85% dos 

respondentes concordam pelo menos parcialmente com essa afirmativa. A opção mais que 
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recebeu o maior número de respostas foi “concordo bastante” com 34,8% do total de 

respostas. 

 

Outro resultado obtido aponta que a grande maioria dos entrevistados – mais de 85% de todos 

os respondentes - considera que os professores respeitam os programas oficiais das disciplinas 

dos cursos que os alunos fazem. A opção que representa o maior grupo é a “concordo 

bastante” com 43,7% de todas as respostas. 

 

Sobre a atenção dispensada pelos professores aos alunos, aproximadamente 85% dos 

respondentes escolheram as opções “concordo parcialmente”, “concordo bastante” ou 

“concordo totalmente”, com 22,5%, 31,4% e 30,7% respectivamente do total de respostas. 

 

No caso da presteza dos funcionários da UNA, mais de 80% dos respondentes consideram que 

os funcionários possuem esse tipo de comportamento. Essa é mais uma percepção positiva 

dos alunos sobre a imagem da UNA. 

 

A partir dos questionários respondidos por colaboradores administrativos é possível perceber 

que a equipe também sente orgulho de trabalhar na UNA. Na questão em que solicitava que o 

colaborador descrevesse a IES em uma única palavra foram citadas: inovação, sonho, paixão, 

encantadora, acolhedora e amor.  Quando questionados sobre a primeira imagem que lhes 

vem à cabeça, quando pensam na faculdade, eles citaram: escola, sala de aula, a imagem de 

pessoas realizando sonhos, família, trabalho em equipe, responsabilidade e compromisso. 

Desta forma, foi possível verificar diversos sentimentos positivos citados pelos respondentes, 

o que tem relação com a percepção positiva dos alunos quanto a atuação do corpo 

administrativo da IES. 

 

Os professores e coordenadores entrevistados disseram que percebem bem a imagem da UNA 

diante do público interno, concordando que colaboradores conseguem transmitir, de forma 

positiva, a imagem e identidade da IES. 

 

O construto “Imagem-Reputação” que é formado pelos indicadores: 

 

 O diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho. 
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 A Una tem tradição e boa reputação. 

 Percebo que os alunos são dedicados e querem aprender. 

 A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na sociedade 

 A marca proporciona status para os alunos junto à sociedade. 

 

A questão “o diploma da Una tem grande valor no mercado de trabalho” apresenta um alto 

nível de concordância - pelo menos parcialmente – de acordo com os respondentes. Perto de 

80% deles marcaram a opção “concordo parcialmente” com 22,5%, “concordo fortemente” 

com 31,7% ou “concordo totalmente” com 24,9%. 

 

O mesmo resultado foi encontrado para a afirmativa “a Una tem tradição e boa reputação”, 

para a qual existe a concordância pelo menos parcial de mais de 85% do total de 

respondentes, sendo que a opção mais escolhida foi “concordo bastante” com 42% de todas as 

respostas. 

  

O item sobre a percepção da dedicação dos alunos e o seu querer aprender apresenta um 

padrão de respostas diferente em relação aos demais do construto imagem. Um dos maiores 

grupos de respondentes possui uma visão neutra sobre esse aspecto do corpo discente, 

marcando “nem concordo e nem discordo” para 25,9% dos respondentes. O agrupamento das 

respostas positivas (concordo totalmente, bastante e parcialmente) foi a escolha de 49% dos 

respondentes. 

 

Em relação à boa imagem da UNA no mercado e na sociedade, os respondentes acreditam 

fortemente que esse processo vem ocorrendo, pois, aproximadamente 75% das respostas estão 

concentradas nas opções “concordo parcialmente”, “concordo bastante” e “concordo 

totalmente”, sendo que a segunda opção foi a mais assinada com 37,2% do total de respostas. 

 

Para a questão “a marca proporciona status para os alunos junto à sociedade”, pode-se 

constatar que a grande maioria dos respondentes considera a IES promove esse tipo de 

percepção na sociedade. A opção mais assinalada foi “concordo bastante” com 37,2% das 

respostas, seguida da opção “concordo totalmente” com 27,3%. 
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A afirmativa “sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem 

da instituição”, apresenta também um maior nível de concordância do que discordância entre 

os respondentes. A opção com maior número de respostas foi “concordo bastante” com 39,9% 

de todas as respostas. Mais de 85% dos respondentes concorda, pelo menos em parte com essa 

afirmativa. 

 

Da mesma forma que ocorreu em relação ao construto identidade, o construto imagem sobre a 

Una é altamente positiva por parte dos seus alunos. 

 

Há de se considerar ainda a afirmativa “sinto-me feliz por estudar aqui”, a qual não foi 

agregada com nenhum dos construtos relacionados com a imagem da UNA. Essa afirmativa 

apresentou quase 90% de algum tipo de concordância de acordo com os respondentes.  

 

A explicação para não ser relacionada com nenhum dos construtos pode ser fruto da 

percepção dos alunos acerca da importância e do orgulho por parte dos alunos em conseguir 

fazer um curso superior, o que pode ser uma conquista por parte deles considerando a situação 

atual pela qual atravessa o país, em consonância com a sua história de vida e da família, pois, 

muitos estudantes atualmente são os primeiros da sua família a conseguirem fazer um curso 

superior.  

 

Por fim, é necessário ainda avaliar o indicador “Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete 

Lagoas pela identidade e imagem da instituição”, o qual é a variável dependente nesse 

trabalho e, portanto, conforme explicado anteriormente, é construto unidimensional. A 

percepção dos respondentes é extremamente positiva, pois, mais de 85% dos respondentes 

concorda, pelo menos em parte com essa afirmação.  

 

 

4.6 Análise da dispersão entre os construtos 

 

A descrição sobre as caraterísticas de dispersão de cada uma das questões que formam os 

construtos é a próxima etapa. Assim, serão apresentados a média, a mediana como uma 

indicação da posição da resposta média dos respondentes, a homogeneidade das respostas, 

entre outras análises.  

Os resultados para o construto identidade-infraestrutura são exibidos na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Indicadores de Identidade-Infraestrutura 

 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Eu verifico que a Una tem estrutura adm. eficiente. 5,31 1,26 23,8% 5 

Para mim as instalações físicas são satisfatórias. 5,32 1,36 25,6% 6 

As salas de aula são bem equipadas. 5,93 1,05 17,8% 6 

Os laboratórios são modernos e atendem as 

demandas do curso. 
5,27 1,48 28,1% 6 

Eu constato que a Una se preocupa com 

acessibilidade física das pessoas. 
5,68 1,24 21,8% 6 

A biblioteca da Una atende bem às necessidades. 4,98 1,63 32,6% 5 

A identidade geral da Una (estrutura) atende muito 
bem à finalidade de proporcionar educação 

superior. 

5,67 1,19 21,0% 6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Inicialmente é preciso informar que a escala utilizada variou entre 1 e 7 pontos. Assim, como 

a grande maioria dos indicadores para o construto identidade-infraestrutura apresentou uma 

média acima de 5 pontos, pode-se concluir que a maioria dos respondentes avalia de forma 

positiva todos esses itens, com maior destaque para a infraestrutura dentro das salas de aula, 

bem como a acessibilidade físicas das pessoas e a infraestrutura em geral.  

 

As questões que possuem as maiores médias também possuem as maiores medianas – ponto 

central da amostra ordenada de forma crescente ou decrescente.  

 

Por fim, a questão que avalia a biblioteca da Una apresentou a menor média com 4,97 pontos, 

além do maior coeficiente de variação. Assim, apesar da média ser a menor para esse 

construto, existe uma menor concordância dos respondentes sobre a biblioteca da IES, com 

respondentes atribuindo notas altas para a avaliação da biblioteca e outros respondentes 

fazendo justamente o contrário. 

 

A Tabela 15 a seguir apresenta os resultados para o construto identidade-Serviços. 

Tabela 15 – Indicadores de Dispersão do Construto Identidade-Serviços 

 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

O serviço da cantina atende bem. 5,31 1,53 28,8% 6 

As turmas têm um número bom de alunos. 4,55 1,83 40,3% 5 

O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 4,65 1,45 31,1% 4 

A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 4,63 1,60 34,5% 5 

A Atlética funciona bem e envolve os alunos. 4,25 1,89 44,5% 4 

Fonte: dados da pesquisa 
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O construto identidade-serviços – em geral - apresentou valores menores de médias e da 

mediana do que o construto relacionado à infraestrutura.  

 

O item que apresentou a maior média “o serviço da cantina atende bem” apresentou o maior 

valor para a média e o menor valor para o desvio padrão e o coeficiente de variação. Esse 

resultado indica uma maior homogeneidade para essa questão e um maior consenso entre os 

respondentes.  

 

De outro lado, a menor média foi para a afirmativa sobre o funcionamento da Atlética. Os 

valores do coeficiente de variação e do desvio padrão são os maiores para esse construto, 

indicando uma maior heterogeneidade por parte dos respondentes.  

 

Como descrito anteriormente, alguns dos resultados baixos para os valores das médias podem 

ser fruto do desconhecimento dos respondentes sobre o funcionamento desses serviços.  

 

Além disso, caso os respondentes conheçam e avaliem de forma mais negativa esses serviços, 

pode ser que sejam necessários procedimentos para a melhoria e aprimoramento desses 

serviços.  

 

Os resultados para a identidade-recursos-digitais estão abaixo – ver Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Indicadores de Dispersão do Construto Identidade-Recursos-Digitais 

 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

Os recursos digitais funcionam e são modernos. 4,70 1,47 31,1% 5 

O site da Una é agradável, objetivo e atende bem. 4,98 1,48 29,7% 5 

O Ulife funciona bem. 4,82 1,61 33,4% 5 

Fonte: dados da pesquisa 

A identidade-recursos-digitais também apresenta valores abaixo de 4 pontos, resultados que 

possuem similaridades com a percepção da prestação de serviços – construto anterior.  

 

Mas ressalta-se que os valores de coeficiente de variação e desvio padrão em geral são 

menores do que os obtidos no construto de identidade-serviços. Assim, verifica-se uma maior 

homogeneidade sobre os resultados obtidos.  
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Além disso, a diferença entre o indicador que alcançou o maior valor para média e o indicador 

que apresentou o menor valor é bem pequena. Assim, todos esses fatores também apresentam 

uma avaliação relativamente similar.  

 

A seguir estão os valores do construto identidade-pedagógica. 

 

Tabela 17 – Indicadores de Dispersão do Construto Identidade-Pedagógica 

 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Mediana 

Os professores do curso são capacitados 5,82 1,18 20,3% 6 

Os programas e disciplinas do curso atendem às 

minhas expectativas. 
5,54 1,20 21,7% 6 

Fonte: dados da pesquisa 

O construto identidade-pedagógica é formado por somente dois indicadores. Eles possuem 

resultados relativamente parecidos com altos valores para média e baixos valores para o 

desvio-padrão e para o coeficiente de variação, indicando uma maior homogeneidade da 

percepção positiva sobre esse aspecto.  

 

Assim, verifica-se de uma forma em geral que os respondentes possuem uma visão positiva 

quanto aos aspectos pedagógicos relacionados à identidade da Una. 

 

Outros dois indicadores relacionados com a identidade da Una foram mensurados, mas não 

foram agregados a nenhum dos quatro construtos de primeira ordem gerados a partir da 

análise fatorial exploratória realizada.  

 

O indicador “o estacionamento comporta a demanda” apresentou a menor média entre todos 

os 38 indicadores mensurados nessa pesquisa sobre a identidade e a imagem da Una.  O valor 

da média foi de 2,02 pontos, com uma mediana de somente 1 ponto. Além disso, o coeficiente 

de variação foi de 74,15 e o valor do desvio padrão foi de 1,50. Verifica-se que a 

homogeneidade dessa questão é bem baixa em virtude do alto valor do coeficiente de 

variação, o que indica um alto nível de divergência dos respondentes sobre esse tema.  
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O outro indicador que não foi agregado a nenhum construto de primeira ordem é “as linhas de 

vans/ônibus atendem bem aos alunos que se deslocam para cá” que possui uma média de 4,42 

pontos e uma mediana de 4 pontos. O desvio padrão é de 1,69 e o coeficiente de variação é de 

38,2% 

 

A análise passa agora a descrever os resultados para os construtos de primeira ordem 

relacionados ao construto imagem.  

 

A seguir, tem-se a Tabela 18 que mostra os valores obtidos para o construto imagem-

formação. 

 

Tabela 18 – Indicadores de Dispersão do Imagem-Formação 

 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Mediana 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com 

alunos e sociedade. 
5,31 1,29 24,3% 5 

A Una capacita bem seus alunos, com base nas 

necessidades do mercado. 
5,56 1,17 21,1% 6 

A Una proporciona a seus alunos boa formação 

humana. 
5,73 1,14 19,8% 6 

A Una proporciona a seus alunos boa formação 

sobre ética e sustentabilidade. 
5,50 1,23 22,4% 6 

A Una estimula os alunos a realizarem estágios 

profissionalizantes. 
4,68 1,49 31,9% 5 

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu 

futuro. 
5,39 1,25 23,1% 6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao construto imagem-formação os resultados indicam de uma forma geral uma 

percepção positiva por parte dos discentes da UNA. A grande maioria dos valores para a 

mediana é de seis. 

 

O indicador que apresentou o maior valor para a média foi “a Una proporciona aos seus 

alunos boa formação humana” e ao mesmo tempo também apresenta os menores valores para 

o coeficiente de variação e de desvio padrão.  

 

O item que apresentou o menor valor para a média diz respeito ao estímulo que a Una 

proporciona aos seus alunos em termos da realização de estágios profissionalizantes. Esse 
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item também é o que apresenta os maiores valores para o desvio padrão e para o coeficiente 

de variação.  

 

De uma “forma em geral”, para esse construto, quanto maior o valor da média, maior é a 

homogeneidade das respostas pelos respondentes. O contrário também é verdadeiro, ou seja, 

as questões com menores médias apresentam uma menor homogeneidade de respostas. Assim, 

essas questões, apesar de apresentarem uma média menor, também possuem muitos alunos 

que avaliam positivamente os seus aspectos abordados. 

 

A Tabela 19 mostra os resultados para o construto imagem-professores-funcionários. 

 

Tabela 19 – Indicadores de Dispersão do Construto Imagem-Professores-Funcionários 

 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Mediana 

Percebo que a Una contrata profissionais 

capacitados para seu quadro funcional. 
5,64 1,20 21,4% 6 

Percebo que os professores do curso lecionam 

com boa motivação 
5,53 1,18 21,4% 6 

Os professores do curso são capacitados 5,85 1,15 19,6% 6 

Os professores respeitam os programas oficiais 

das disciplinas do meu curso 
5,86 1,07 18,3% 6 

Os professores são atenciosos. 5,75 1,15 20,0% 6 

Os funcionários da Una são prestativos. 5,54 1,34 24,2% 6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A imagem dos professores e funcionários possui uma percepção mais positiva por parte dos 

alunos da Una em comparação com a formação. Nenhum valor para as médias está abaixo de 

seis e as medianas para todos os indicadores é de seis.  

 

Percebe-se que os valores entre os diversos indicadores desse construto não apresentam 

grandes variações entre si. Os valores das médias são altos e os valores dos indicadores de 

dispersão como o coeficiente de variação e de desvio padrão possuem valores mais baixos. 

Por exemplo, nenhum valor para o coeficiente de variação passou dos 25%. 

 

A Tabela 20 exibe os resultados para o construto imagem-reputação. 
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Tabela 20 – Indicadores de Dispersão do Construto Imagem-Reputação. 

 

Indicador Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 
Mediana 

O diploma da Una tem grande valor no mercado 

de trabalho. 
5,58 1,15 20,6% 6 

A Una tem tradição e boa reputação. 5,95 1,00 16,9% 6 

Percebo que os alunos são dedicados e querem 

aprender. 
4,38 1,43 32,7% 4 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado 
e na sociedade 

5,74 1,09 18,9% 6 

A marca proporciona status para os alunos junto à 

sociedade. 
5,32 1,24 23,3% 6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O construto imagem-reputação também apresenta altos valores para as médias, com exceção 

do indicador “percebo que os alunos são dedicados e querem aprender” com uma média 

abaixo de 4,5 pontos. Além disso, esse indicador também é aquele que apresenta o maior 

valor para o desvio padrão e para o coeficiente de variação. Esse fato também se reflete no 

valor da mediana, a qual é bem menor – 4 pontos – do que aquele alcançada pelos outros 

indicadores – 6 pontos.  

 

A questão que apresentou o maior valor foi a tradição e a reputação da UNA as quais são 

consideradas bastante positivas de acordo com os alunos da IES. Essa questão também 

apresenta uma alta homogeneidade em virtude dos baixos valores do coeficiente de variação e 

do desvio padrão.  

 

O construto unidimensional “Sinto-me realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela 

identidade e imagem da instituição”, também apresentou um alto valor para média e um baixo 

valor para o desvio padrão. No primeiro caso, isso se reflete no valor da mediana que também 

possui um valor alto – 6 pontos -  haja vista que a escala varia entre 1 e 7 pontos. 

 

Na análise fatorial exploratória realizada, o indicador “sinto-me feliz em estudar aqui” não foi 

agregado a nenhum dos construtos gerados a partir das 19 questões sobre a imagem da UNA. 

Assim, descreve-se que a sua média é bem alta com 5,95 pontos e valores do desvio padrão de 

1,00, coeficiente de variação igual a 17,9% e a mediana de seis pontos.  
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Assim, verifica-se que a altamente positiva percepção dos discentes sobre a felicidade de se 

estudar na UNA. 

 

4.7 Confiabilidade 

 

Após a verificação da unidimensionalidade e das descrições da estatística descritiva, a análise 

se volta para a estatística multivariada. É necessário verificar se as escalas que foram geradas 

a partir dos quatro construtos de identidade e dos três construtos da imagem – todos eles de 

primeira ordem – são confiáveis. Há de se ressaltar que os construtos a serem testados foram 

aqueles encontrados na análise da unidimensionalidade e a partir da realização da análise 

fatorial exploratória. 

 

O objetivo de se testar a confiabilidade das escalas utilizadas para mensurar os construtos 

decorre da necessidade de verificar se as escalas realmente apresentam resultados diferentes 

para respondentes com uma percepção diferente entre si. Em suma, a escala deve produzir 

resultados discrepantes para os respondentes que possuem opiniões divergentes entre si. Por 

conseguinte, a escala deve apresentar resultados consistentes ao longo do tempo. 

 

O teste da confiabilidade das escalas consiste na mensuração do valor do Alpha de Cronbrach 

(A. C.) cujo valor sempre está no intervalo entre 0 e 1. Não existe uma concordância total a 

respeito dos valores exatos para o A. C., mas valores de 0,70 são considerados adequados 

(Malhorta, 2011).  

 

Valores acima de 0,70 também são desejados e quanto maior o valor do A. C. mais confiável 

é a escala. Todavia, valores acima de 0,95 indicam que possa haver uma redundância de 

indicadores dentro do construto, ocasionando questões em excesso para o construto, sendo 

repetitivas entre si. Para escalas em construção que não foram testadas anteriormente, os 

valores entre 0,60 e 0,70 para o A. C. também podem ser considerados adequados (Pestana; 

Gageiro 2000; Hair et al., 2009; Morgan; Griego, 1998). 

 

Os resultados sobre a confiabilidade das escalas utilizadas nessa dissertação são apresentados 

na Tabela 21 a seguir. 
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Tabela 21 – Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa 

Construto Indicador A. C. 

A. C. se 

indicador for 

retirado 

Identidade-

Infraestrutura 

Eu verifico que a Una tem estrutura adm. eficiente. 

0,804 

0,780 

Para mim as instalações físicas são satisfatórias. 0,747 

As salas de aula são bem equipadas. 0,756 

Os laboratórios são modernos e atendem as demandas do 

curso. 

0,798 

A identidade geral da Una (estrutura) atende muito bem à 

finalidade de proporcionar educação superior. 

0,754 

Identidade-

Serviços 

O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 

0,679 

0,587 

A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 0,465 

A Atlética funciona bem e envolve os alunos. 0,707 

Identidade-

Recursos-Digitais 

Os recursos digitais funcionam e são modernos. 

0,781 

0,815 

O site da Una é agradável, objetivo e atende bem. 0,621 

O Ulife funciona bem. 0,653 

Identidade-

Pedagógica 

Os professores do curso são capacitados. 

0,735 

n.d. 

Os programas e disciplinas do curso atendem às minhas 

expectativas. 
n.d. 

Imagem-Formação 

Eu percebo que a Una comunica-se bem com alunos e 

sociedade. 

0,870 

0,853 

A Una capacita bem seus alunos, com base nas 
necessidades do mercado. 

0,836 

A Una proporciona a seus alunos boa formação humana. 0,831 

A Una proporciona a seus alunos boa formação sobre ética 

e sustentabilidade. 

0,845 

A Una estimula os alunos a realizarem estágios 

profissionalizantes. 

0,877 

A Una me faz sentir confiante quanto ao meu futuro. 0,847 

Imagem-

Professores-

Funcionários 

Percebo que a Una contrata profissionais capacitados para 

seu quadro funcional. 

0,895 

0,880 

Percebo que os professores do curso lecionam com boa 

motivação 

0,877 

Os professores do curso são capacitados 0,861 

Os professores respeitam os programas oficiais das 

disciplinas do meu curso 

0,869 

Os professores são atenciosos. 0,884 

Imagem-
Reputação 

A marca proporciona status para os alunos junto à 
sociedade. 

 
0,883 

 
0,862 

O diploma da Una tem grande valor no mercado de 
trabalho. 

 
0,855 

A Una tem tradição e boa reputação.  
0,856 

A imagem geral da Una é muito boa no mercado e na 
sociedade 

 
0,826 

Nota: A. C. significa Alpha de Cronbach. 

n. d. significa “não disponível”. O valor do A. C. caso o item seja excluído não é calculado nesse caso, pois, caso 

o item seja retirado o indicador ficará com somente um indicador, o que elimina a necessidade do cálculo do 

valor de A. C. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os resultados obtidos presentes na tabela 21 indicam que todos os sete construtos 

apresentaram valores adequados para o Alpha de Cronbach indicando que as escalas 

utilizadas são confiáveis.  

 

Todos os valores obtidos estão acima de 0,70 exceto para o construto identidade-serviços que 

apresentou o valor de 0,679. Todavia, em virtude de que essa é uma escala exploratória, esse 

resultado pode ser considerado satisfatório.  

 

O construto identidade e imagem geral é formado por somente um indicador (Sinto-me 

realizado (a) ao estudar na Una Sete Lagoas pela identidade e imagem da instituição) e por 

isso não é calculado o valor do Alpha de Cronbach utilizado para escala multiitens.  

 

4.8 Validade Convergente 

 

A validade convergente é a próxima etapa da análise de dados. Ela verifica se os indicadores 

que formam o construto são verdadeiramente consistentes entre si a ponto de formar um 

construto. 

 

Assim, os indicadores que formam o construto devem apresentar um alto nível de correlação 

entre si, além de apresentarem cargas fatoriais – em conjunto – com alto valor em relação ao 

construto que representam (Hair et al., 2009; Malhotra, 2001; Bagozzi; Yl; Phillips, 1991). 

 

A constatação da validade convergente ocorre por meio do uso de dois indicadores. Um deles 

é a Variância Média Extraída (A.V.E.), a qual deve alcançar um valor de pelo menos 0,50. 

Esse valor é obtido a partir da soma do quadrado das cargas fatoriais de cada um dos 

indicadores, cujo valor é dividido pelo número total de indicadores do construto (Hair et al., 

2009). 

 

O outro indicador é a Confiabilidade Composta (C.C.) cujo valor deve estar acima de 0,70. 

Esse indicador representa a consistência interna dos itens que formam a escala utilizada para 

mensurar o construto. Assim como a A. V. E. a C. C. também utiliza em seu cálculo o valor 

das cargas fatoriais, além do nível de erro apresentado pelos itens em relação ao seu 

respectivo construto  (Hair et al., 2009). 
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Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 22 a seguir. 

 

Tabela 22 – Os indicadores da existência ou não da validade convergente 

Construtos AVE CC 

Identidade-Infraestrutura 0,49 0,83 

identidade-Serviços 0,46 0,71 

identidade-Serviços1 0,55 0,71 

Identidade- Recursos-Digitais 0,57 0,79 

Identidade-Pedagógica 0,58 0,74 

Imagem-Formação 0,59 0,89 

Imagem-Professores-Funcionários 0,67 0,91 

Imagem-Reputação 0,67 0,89 

Identidade Geral2 0,64 0,88 

Imagem Geral2  0,66 0,85 

Nota: 1) Esse valor para o construto Identidade-Serviços após a retirada do indicador “A Atlética funciona bem e 

envolve os alunos”. 2) Esses dois construtos são de segunda ordem, formados pelos respectivos construtos de 

primeira ordem. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da Tabela 22 é possível concluir que todos os construtos possuem validade 

convergente, exceto o construto identidade-serviços. Nesse caso, optou-se por retirar o 

indicador que apresentou a menor carga em relação ao construto. A retirada do indicador “a 

Atlética funciona bem e envolve os alunos” fez com que a A.V.E. se alterasse de 0,46 para 

0,55. O valor da C.C. não apresentou alteração. Há de se ressaltar que esse indicador 

apresentou um valor inadequado para a carga fatorial quando da realização da AFE. 

 

Assim, o construto identidade-serviços passou a ser formado pelos seguintes indicadores: 

 

- O atendimento psicopedagógico apoia os alunos. 

- A avaliação FALAUNA contribui à melhoria geral. 

 

Outro ponto a ser considerado é que o construto identidade-infraestrutura alcançou o valor de 

0,49 para a A.V.E. e nesse caso, decidiu-se manter a estrutura do construto em virtude de que 

o arredondamento de 0,49 para 0,5 apresentaria um valor adequado. No caso do construto 

identidade-serviços considerou-se que a diferença era muito grande em relação ao valor 

padrão de 0,5 para aceitar o seu valor de 0,46. 
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Os resultados são muito bons, pois, os construtos foram elaborados de forma exploratória e 

foi possível a elaboração de sete construtos para representar a identidade e a imagem da Una.  

 

Todavia, é importante destacar que os resultados também abrem a possibilidade de 

aprimoramento dessas escalas para a mensuração da identidade-infraestrutura e identidade-

serviços em pesquisas futuras. 

 

É importante descrever ainda que os resultados podem ser avaliados em termos descritivos, ou 

seja, os resultados obtidos para os construtos em termos descritivos e da sua média em geral, 

realmente retratam a percepção dos alunos da Una em relação à IES em termos de 

infraestrutura, serviços, recursos-digitais, aspectos pedagógicos, formação, professores-

funcionários e reputação.  

 

Por fim, é necessário descrever que também foram verificados os construtos de segunda 

ordem identidade e imagem. Nesse caso, os valores das cargas padronizadas foram os 

caminhos entre esses construtos de segunda ordem e os seus respectivos construtos de 

primeira ordem. Assim, também foi verificada a validade nomológica desses construtos de 

segunda ordem, fato que será descrito mais detalhadamente no tópico “4.10 Validade 

Nomológica”. 

 

Os resultados indicam que os construtos identidade geral (formado por identidade-

infraestrutura, identidade-serviços, identidade-recursos-digitais e identidade-pedagógica) e 

imagem geral (formado por imagem-formação, imagem-professores-funcionários e imagem-

reputação) possuem validade nomológica. 

 

Por fim, em relação ao construto identidade e imagem geral formado por somente um item, da 

mesma forma que ocorreu em relação à unidimensionalidade e para a confiabilidade, não é 

preciso verificar a validade convergente para esse construto. 

 

4.9 Validade Discriminante 

 

O próximo passo da análise de dados consiste em averiguar se os dois construtos de segunda 

ordem – identidade e imagem – realmente são diferentes ou distintos entre si.  
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Essa averiguação ocorre por meio do teste da validade discriminante. Caso não haja a 

validade discriminante entre dois construtos, isso pode indicar que os dois construtos 

representam uma “entidade única” e que eles são redundantes entre si. Assim, o parâmetro 

utilizado para a verificação da validade discriminante ocorre por meio do valor da correlação 

entre os dois construtos. Dois construtos distintos devem possuir um baixo valor de correlação 

entre si (Hair et al., 2009; Kline, 2005; Malhotra, 2001; Bagozzi; Yl; Phillips, 1991). 

 

Por conseguinte, a validade discriminante existe quando o valor da correlação entre o par de 

construtos é menor do que o valor da raiz quadrada da A.V.E. de cada um dos dois construtos 

que formam o par (Hair et al., 2009). 

 

Além disso, é necessário destacar ainda que, mesmo que a condição anterior seja atendida é 

preciso ressaltar que o valor da correlação não deve ser muito alto. Assim, se o valor da 

correlação for maior do que 0,85 não existe validade discriminante entre esses dois construtos 

(Anderson; Gerbing, 1988).  

 

O valor das correlações entre os construtos e a comparação com o valor da raiz da A.V.E. são 

apresentados pela Tabela 23 a seguir: 

 

Tabela 23 – Valor das correlações e da raiz quadrada da A.V.E.  

 Identidade Imagem Identidade e Imagem 

Identidade 0,800   

Imagem 0,536 0,812  

Identidade e Imagem 0,817 0,974 0,806 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O valor da AVE utilizado para o construto identidade e Imagem foi de 0,65 que é a média da 

AVE dos construtos identidade (0,66) e imagem (0,64).  

Analisando-se a Tabela 23, verifica-se que não existe validade discriminante entre o construto 

identidade e imagem geral em relação à identidade e em relação à imagem.  

Todavia, verifica-se a existência de validade discriminante entre os construtos identidade e 

imagem. 
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4.10 Validade Nomológica 

 

A validade nomológica se atém aos relacionamentos – relações de causa e efeito, correlações, 

etc. - existentes entre os construtos que formam as teorias ou modelos a serem estudados e 

testados, ou seja, averigua se os valores obtidos nas relações entre os construtos são 

condizentes com os resultados preconizados pelos modelos e teorias (Malhotra, 2011). 

 

No caso dessa dissertação, existem dois construtos que se mostraram como construto de 

segunda ordem: identidade e imagem. Estes são formados por construtos de primeira ordem 

que já foram analisados em termos da unidimensionalidade, da confiabilidade, da validade 

convergente e da validade discriminante.  

 

Da mesma forma que ocorreu com a validade convergente e com a validade discriminante, a 

validade nomológica pode ser aferida por meio da realização da modelagem de equações 

estruturais (SEM) que são um conjunto de modelos estatísticos nos quais as variáveis podem 

ser dependentes ou independentes simultaneamente. Como o objetivo da SEM é explicar as 

relações entre as diversas variáveis, o seu uso permite a mensuração concomitantemente das 

relações entre os construtos e o cálculo dos coeficientes das equações que representam as 

relações entre os construtos. No caso da regressão linear é necessária uma equação para 

mensurar a relação entre cada construto, contrário da SEM na qual é realizada somente uma 

modelagem (Hair et al., 2009; Kline, 2005). 

 

Como a amostra não possui uma distribuição normal, optou-se por escolher o método de 

estimação dos parâmetros dos mínimos quadrados generalizados (generalized least squares - 

GLS), pois, ele é mais robusto para a violação na normalidade (Hair et al., 2009; Kline, 

2005).  

 

Os resultados para o construto identidade são exibidos na Figura 3 a seguir. 
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Figura 3– Validade nomológica do construto identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: *** indica que todas as relações são estatisticamente significativas em nível de 0,001. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Primeiramente é possível verificar que o construto de primeira ordem que possui a maior 

influência na formação do construto de identidade de segunda ordem é o identidade-

infraestrutura. Além disso, como todas as relações são estatisticamente significativas, conclui-

se que esse o construto identidade de segunda ordem possui validade nomológica.  

 

Outro aspecto analisado na SEM são os seus indicadores da qualidade de ajuste do modelo 

testado. No caso dessa dissertação, foram utilizados o valor do X2, o valor do X2/df (“Qui-

quadrado Normado), o índice da qualidade do ajuste (GFI), o índice ajustado da qualidade do 

ajuste (AGFI) e a raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA). 

Os resultados obtidos e os seus valores de referência são exibidos na Tabela 23 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Identidade 

Identidade 

Pedagógica 

Identidade  Rrecursos 

Digitais 

 

Identidade 

Serviços 

Identidade 

Infraestrutura 0,89*** 

0,78*** 

0,78*** 

0,74*** 
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Tabela 24 – Índices de ajuste do construto identidade. 

Índice de ajuste Valor obtido  Valor idóneo (Hair et al., 2009) 

X2 0,000 Acima de 0,05.  

X2/df 2,69 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 

GFI 0,92 ≥ 0,90 

AGFI 0,88 ≥ 0,90 

RMSEA 0,08 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados indicam que os índices de ajuste apresentaram bons valores, pois, somente o 

valor do AGFI apresentou um valor um pouco abaixo do seu valor de referência. No caso do 

valor do X2, para amostras grandes em geral ele apresenta valores próximos de 0,000 e por 

isso a medida mais confiável é o X2/df. 

 

O outro construto estudado é a imagem, cujos resultados estão presentes na Figura 4. 

Figura 4– Validade nomológica do construto imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: *** indica que todas as relações são estatisticamente significativas em nível de 0,001.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos apontam que o construto imagem-reputação é o construto de primeira 

ordem que mais influencia a formação do construto imagem que é de segunda ordem. 

 

Imagem 

Imagem 
Reputação 

Imagem Pro- 
fessor Func. 

Imagem 
Formação 0,82*** 

0,71*** 

0,93*** 
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No caso da validade nomológica para esse construto de segunda ordem, ela é válida em 

virtude de que todas as relações entre o construto imagem de segunda ordem e os seus três 

construtos de primeira ordem são estatisticamente significativas. 

 

Os índices de ajuste do construto de segunda ordem imagem também foram calculados e a 

Tabela 25 auxilia no processo de interpretação dos resultados a partir da comparação entre os 

valores alcançados e os valores de referência.  

 

Tabela 25 – Índices de ajuste do construto imagem 

Índice de ajuste Valor obtido  Valor idóneo (Hair et al., 2009) 

X2 0,000 Acima de 0,05.  

X2/df 2,98 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 

GFI 0,87 ≥ 0,90 

AGFI 0,83 ≥ 0,90 

RMSEA 0,08 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os dados presentes na Tabela 25 descrevem que, em geral, nos índices de ajuste os resultados 

foram bons. Tanto o GFI quanto o AGFI estão bem próximos dos seus valores adequados. Os 

valores do X2/df e do RMSEA estão dentro dos parâmetros adequados. 

 

Por fim, foi verificada a validade nomológica entre o construto identidade imagem geral e os 

construtos de primeira ordem da identidade e da imagem. Como o construto identidade 

imagem geral possui somente um indicador, os valores utilizados como restrição na execução 

da SEM foram considerando a variância média de 0,65 para esse construto. Assim, a variância 

do erro foi restringida ao valor de 0,35 e o coeficiente de caminho com o valor 0,806 (raiz 

quadrada da A.V.E. de 0,65). 
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Figura 5 – Imagem e identidade geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: *** indica que todas as relações são estatisticamente significativas em nível de 0,001. 

** indica que todas as relações são estatisticamente significativas em nível de 0,01. 

* indica que todas as relações são estatisticamente significativas em nível de 0,05. 

NS indica que não existe significância estatística nessa relação. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos indicam que os construtos imagem reputação, imagem formação e 

identidade infraestrutura são aqueles que mais contribuem de forma significativa para a 

formação da imagem e identidade geral da Una a partir da percepção dos seus discentes, 

sendo que a reputação é o construto que mais impacta no valor da variância explicada de 

82,3% da imagem e identidade geral. Surpreendentemente, o construto identidade-serviços 

também apresenta um valor estatisticamente significativo com a identidade e imagem geral, 

mas a sua relação é inversamente proporcional em função do valor negativo do coeficiente de 

caminho (-0,26). 

 

Os construtos imagem-professor-funcionário, identidade-pedagógica e identidade-recursos-

digitais não apresentam valores de coeficientes de caminho que sejam estatisticamente 

significativos com a imagem e identidade geral.  

 

Os índices de ajuste também foram calculados e os resultados estão presentes na Tabela 26. 

Im. e Id. Geral 
R2 = 82,3% 

Imagem 
Reputação 

Imagem Pro- 
fessor Func. 

Imagem 
Formação 

0,31** 

0,09NS 

0,55*** 

Identidade 
Pedagógica 

 Identidade Re-  
 cursos Digitais 

 

Identidade 
Serviços 

Identidade 
Infraestrutura 

0,09NS 

-0,26* 

0,31** 

-0,06NS 
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Tabela 26 – Índices de ajuste do construto imagem 

Índice de ajuste Valor obtido  Valor idóneo (Hair et al., 2009) 

X2 0,000 Acima de 0,05.  

X2/df 3,74 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 

GFI 0,78 ≥ 0,90 

AGFI 0,74 ≥ 0,90 

RMSEA 0,097 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados pela Tabela 26 indicam que os índices de ajuste possuem resultados 

ruins, pois os seus valores não são compatíveis com aqueles que são considerados como 

parâmetros para esse tipo de análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 

 

 

 

5 Considerações finais 

 

5.1 Conclusão 

 

De forma geral os resultados da pesquisa mostram que o público tem uma percepção positiva 

quanto à prestação de serviço pela IES, avaliando bem sua imagem e identidade. Na maioria 

das questões e em todos os construtos no que se refere à identidade, as opiniões positivas 

superaram as negativas. A instituição poderá melhorar seus indicadores se ampliar a 

comunicação com os alunos, destacando os serviços oferecidos de forma presencial e online. 

Desta forma, será possível ampliar a experiência do aluno dentro da faculdade, possibilitando 

avaliações com maior domínio para pontos em que a pesquisa demonstra resultados baixos 

para os valores das médias. O desconhecimento pode levar à baixa avaliação. Caso os 

respondentes conheçam bem e avaliem de forma mais negativa esses serviços, percebe-se a 

necessidade de procedimentos para a melhoria e aprimoramento dos mesmos.  

 

A Atlética e seu funcionamento também receberam avaliação da pesquisa, sendo que, nesta 

questão, percebeu-se menor média. Os valores do coeficiente de variação e do desvio padrão 

são os maiores para esse construto, indicando uma maior heterogeneidade por parte dos 

respondentes, ponto que deverá ser analisado pelos gestores da unidade. 

 

Os resultados obtidos presentes na Tabela 19 indicam que todos os sete construtos 

apresentaram valores adequados para o Alpha de Cronbach indicando que as escalas 

utilizadas são confiáveis.  

 

Todos os valores obtidos estão acima de 0,70 exceto para o construto identidade-serviços que 

apresentou o valor de 0,679. Todavia, em virtude de que essa é uma escala exploratória, esse 

resultado pode ser considerado satisfatório.  

 

Desta forma, a pesquisa analisa a percepção dos stakeholders quanto à identidade e imagem 

da Una, identificando os principais atributos tangíveis e intangíveis percebidos pelos alunos, a 

partir da análise da identidade geral (formado por identidade-infraestrutura, identidade-

serviços, identidade-recursos-digitais e identidade-pedagógica) e imagem geral (formado por 

imagem-formação, imagem-professores-funcionários e imagem-reputação). 
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Os resultados indicam que os construtos identidade geral e imagem geral possuem validade 

nomológica. Encontrou-se validade nomológica para a identidade, nos construtos: 

infraestrutura, serviços, recursos digitais e pedagogia. Para a imagem, construtos formação do 

aluno, professores e funcionários e reputação foram consistentemente validados. 

 

Quanto ao constructo Identidade-infraestrutura a avaliação foi positiva no que se refere à 

estrutura administrativa, instalações físicas, sendo que, mais de 85% concordam com a 

afirmativa “A identidade geral da Una (estrutura) atende muito bem à finalidade de 

proporcionar educação superior”. Os indicadores desse constructo apresentaram medianas 

entre 5 e 6 e médias a partir de 4,98. Já os indicadores de dispersão do construto Identidade-

Serviços sinalizaram mediana 4 em duas afirmativas: “o atendimento psicopedagógico apoia 

os alunos” e “a atlética funciona bem e envolve os alunos”. Desta forma, fica o alerta para que 

os gestores entendam as expectativas criadas pelos alunos quanto a estes assuntos e serviços. 

A média desses indicadores acabou ficando mais baixa em comparação aos demais 

constructos, entre 4,25 e 5,31, numa escala de 1 a 7. 

 

Os indicadores do construto Identidade-Recursos-Digitais foram bem avaliados, com mediana 

única de 5 e médias entre 4,70 e 4,82. As respostas demonstram a satisfação no que se refere 

aos indicadores do construto Identidade-Pedagógica. Com mediana 6 os alunos consideram 

que os professores são capacitados e que os programas e disciplinas do curso atendem às 

expectativas dos alunos.  

 

Um indicador que não foi muito bem avaliado foi o referente ao estímulo e encaminhamento 

dos estudantes para estágios profissionalizantes pela IES. As respostas não foram 

homogêneas, houveram divergências de opinião dos alunos. Com mediana 5 o indicador 

apresentou maior coeficiente de variação (31,9%). É importante que os gestores da faculdade 

em Sete Lagoas desenvolvam projetos em parceria com empresas da cidade de forma a 

fomentar o encaminhamento dos alunos para o estágio. As ações devem ser comunicadas com 

toda a comunidade acadêmica da IES e sociedade. 

 

Todos os indicadores de dispersão do construto Imagem-Professores-Funcionários foram bem 

avaliados, todos com mediana 6.  
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5.2 Contribuições teóricas e práticas 

 

O presente estudo buscou aprofundar o entendimento dos conceitos de identidade e imagem 

da marca, tendo como palco para o estudo uma instituição de ensino superior privada. A partir 

das entrevistas realizadas com o diretor da IES e com os coordenadores dos cursos foi 

possível perceber que todos avaliam bem questões referentes à imagem da marca, porém, 

trazem observações quanto à identidade, no que se refere à infraestrutura, principalmente 

quando se referem ao estacionamento, considerado pequeno por todos eles, assim como aos 

recursos digitais, que necessitam de melhorias e investimentos, na visão dos coordenadores.  

 

Ao analisar a teoria e o estado da arte da gestão da imagem e identidade de uma IES torna-se 

notório que, a organização deverá se preocupar de forma contínua com a congruência e total 

alinhamento entre a identidade projetada e a imagem percebida pelos stakeholders.  

 

Os gestores da Una possuem uma ferramenta para acompanhamento desses tópicos que 

poderá fomentar o desenvolvimento de ações gerenciais em momentos diversos do processo 

de gestão. Há de se ressaltar que temas – construtos – como infraestrutura, professores, 

serviços, entre outros são importantes para a formação da imagem, da qualidade percebida e 

da satisfação dos alunos, além de todas as suas implicações comportamentais por parte dos 

alunos tais como fidelização, indicações, propaganda boca-a-boca, entre outros.  

 

A partir da formação desses construtos, outros modelos teóricos podem ser construídos 

contemplando os antecedentes e as consequências de vários desses construtos junto ao corpo 

discente da IES por meio de novas cadeias nomológicas – modelos - contribuindo para a 

geração de mais conhecimento sobre como mensurar esses construtos e verificar as suas 

consequências e como são formados.  

 

5.3 Limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros 

 

Esta pesquisa não permite generalizações, pois tratou de um estudo de caso único, realizado 

em única instituição de ensino superior. Outra limitação existente refere-se ao tempo 

disponível para o estudo e limitação de recursos do pesquisador. Como sugestão para 

trabalhos futuros, poderá haver seleção de alunos tendo como base o período e curso de 
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origem, para posterior comparações dos resultados, analisando os cenários por áreas, assim 

como modelo de coordenação adotado na IES, na qual os coordenadores atuam em 

engenharias/arquitetura, cursos de gestão e cursos de saúde. 

 

Ademais, uma outra proposta seria aplicar a pesquisa em outras escolas ou campi do grupo, de 

forma a validar a imagem e identidade percebida pelos stakeholders ampliando a percepção e 

estabelecendo parâmetros comparativos com visão panorâmica por unidade. A pesquisa 

poderá englobar futuramente, amostra mais ampla de corpo docente para alcançar maior 

riqueza de detalhes na pesquisa qualitativa. 

 

Os sete construtos apresentados na Tabela 19 possuem valores adequados para o Alpha de 

Cronbach indicando que as escalas utilizadas são confiáveis. Apenas para o construto 

identidade-serviços o valor apresentado foi inferior a 0,70. Modificar alguns indicadores desse 

construto talvez possibilite uma melhora da confiabilidade. 

 

A pesquisa apresentou resultados muito positivos uma vez que os construtos foram elaborados 

de forma exploratória e foi possível a elaboração de sete construtos para representar a 

identidade e a imagem da Una. Os resultados possibilitam o aprimoramento dessas escalas 

para a mensuração da identidade-infraestrutura e identidade-serviços, em pesquisas futuras. 

 

A comparação dos resultados após realização da pesquisa em IES públicas e privadas também 

servirá como embasamento para novas decisões gerenciais, novos insights e avaliação mais 

ampla da percepção dos stakeholdes. Também poderão compor a amostra, num estudo futuro, 

empresas parceiras, membros da comunidade, e, inclusive, outras instituições de ensino da 

cidade e região. 
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Apêndice  

 

Questionário – alunos da graduação 

 

1- Sobre a identidade da Una Sete Lagoas, referentes aos aspectos a seguir, 

assinale com um X o número que melhor traduz sua opinião:  

  

  Discordo 

totalmente  
Discordo 

bastante  
Discordo 

parcialmen 
te  

Não 

concordo, 

nem 

discordo  

Concordo 

parcialmente  
Concordo 

bastante  
Concordo 

totalmente  

Eu verifico que a 

Una tem estrutura 

adm. eficiente.  

1  2  3  4  5  6  7  

Para mim as 

instalações físicas 

são satisfatórias.  

1  2  3  4  5  6  7  

As salas de aula 

são bem equipadas.  
1  2  3  4  5  6  7  

Os laboratórios 

são modernos e 

atendem as 

demandas do 

curso.  

1  2  3  4  5  6  7  

Eu constato que a 

Una se preocupa 

com acessibilidade 

física das pessoas.  

1  2  3  4  5  6  7  

O estacionamento 

comporta a 

demanda.  

1  2  3  4  5  6  7  

Os recursos 

digitais funcionam 

e são modernos.  

1  2  3  4  5  6  7  

O serviço da 

cantina atende 

bem.  

1  2  3  4  5  6  7  

As turmas têm um 

número bom de 

alunos.  

1  2  3  4  5  6  7  

Os professores do 

curso são 

capacitados.  

1  2  3  4  5  6  7  

Os programas e 

disciplinas do 

curso atendem às 

minhas 

expectativas.  

1  2  3  4  5  6  7  

As linhas de 

vans/ônibus 

atendem bem aos 

alunos que se 

deslocam para cá.  

1  2  3  4  5  6  7  

O site da Una é 

agradável, objetivo 

e atende bem.  

1  2  3  4  5  6  7  
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A biblioteca da 

Una atende 

 bem 

 às 

necessidades.  

1  2  3  4  5  6  7  

O 

 atendime

nto 

psicopedagógico 

apoia os alunos.  

1  2  3  4  5  6  7  

A  avaliação 

FALAUNA 

contribui à 

melhoria geral.  

1  2  3  4  5  6  7  

A Atlética 

funciona bem e 

envolve os alunos.  

1  2  3  4  5  6  7  

O Ulife funciona 

bem.  
 1 2   3  4  5  6  7 

A identidade geral 

da Una (estrutura) 

atende muito bem 

à finalidade de 

proporcionar 

educação superior.  

1  2  3  4  5  6  7  

  

2- Sobre a imagem da Una Sete Lagoas, referentes aos aspectos a seguir, assinale 

com um X o número que melhor traduz sua opinião:  
  

  

  Discordo 

totalmente  
Discordo 

bastante  
Discordo 

parcialmente  
Não 

concordo, 

nem 

discordo  

Concordo 

parcialmente  
Concordo 

bastante  
Concordo 

totalmente  

Eu percebo que a 

Una comunica-se 

bem com alunos e 

sociedade.  

1  2  3  4  5  6  7  

A Una capacita bem 

seus alunos, com 

base nas necessidades 

do mercado.  

1  2  3  4  5  6  7  

A Una proporciona a 

seus alunos boa 

formação humana.  

1  2  3  4  5  6  7  

A Una proporciona a 

seus alunos boa 

formação sobre ética 

e sustentabilidade.  

1  2  3  4  5  6  7  

Percebo que a Una 

contrata profissionais 

capacitados para seu 

quadro funcional.  

1  2  3  4  5  6  7  

A Una estimula os 
alunos a realizarem 
estágios 
profissionalizantes.  

1  2  3  4  5  6  7  
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A marca proporciona 

status para os alunos 

junto à sociedade.  

1  2  3  4  5  6  7  

O diploma da Una 

tem grande valor no 

mercado de trabalho.  

1  2  3  4  5  6  7  

Percebo que os 
professores do curso 
lecionam com boa  
motivação  

1  2  3  4  5  6  7  

A Una me faz sentir 

confiante quanto ao 

meu futuro.  

1  2  3  4  5  6  7  

Sinto-me feliz em 

estudar aqui.  
1  2  3  4  5  6  7  

A Una tem tradição e 

boa reputação.  
1  2  3  4  5  6  7  

Os professores do 

curso são capacitados  
1  2  3  4  5  6  7  

Os  professores 

respeitam os 

programas oficiais das 

disciplinas do meu 

curso  

1  2  3  4  5  6  7  

Os  professores 

 são 

atenciosos.  

1  2   3 4  5 6  7  

Os funcionários da 

Una são prestativos.  
1  2  3  4  5  6  7  

Percebo que os 

alunos são dedicados 

e querem aprender.  

1  2  3  4  5  6  7  

A imagem geral da 

Una é muito boa no 

mercado e na 

sociedade  

1  2  3  4  5  6  7  

Sinto-me realizado 

(a) ao estudar na Una 

Sete Lagoas pela 

identidade e imagem 

da instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

  

 
Período de matrícula: (   )  1º ao 4º   (   ) 4º ao 10º        Curso: ___________________________       
Gênero: (   ) Feminino  (   ) Masculino (   ) outro             

Faixa etária: (   ) até 24 anos  (   ) 25 a 29  (   ) 30 a 40   (   ) acima de 40  
Faixa de renda - salários mínimos:  (   ) até 3   (   ) 3 a 5   (   ) mais de 5            

 Reside em: (   ) Sete Lagoas  (   ) outra cidade         

Utilizo para ir à faculdade: (   ) veículo próprio (   ) transp. público (   ) transp. privado (   ) transp. 

gratuito/prefeituras  
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Questionário de pesquisa qualitativa – professores, coordenadores e diretor  

  

Esta pesquisa é parte de uma dissertação de Mestrado, da Fundação Cultural Dr. Pedro 

Leopoldo. Gostaria de contar com a sua valiosa contribuição, respondendo às perguntas 

abaixo. O objetivo geral do estudo é analisar a percepção dos stakeholders da Una Sete 

Lagoas quanto à identidade e imagem da instituição. Agradeço pela disponibilidade!  

  

Profº Orientador: Dr. José Edson Lara / Mestranda: Juliana Nunes  

  

Seu cargo na IES: ____________________________________  

Faixa etária:  (   )  18 a 30 anos    (   ) 31 a 50 anos     (   ) acima de 50 

anos Formação (titulação e área):   

Tempo de trabalho na IES:   

Dedicação: (   ) exclusiva   (   ) também atua em outra (s) IES(s)    (   ) empresas do mercado, 

outro segmento  

  

1) Como você definiria a identidade da Una Sete Lagoas?   

  

2) Qual a importância da identidade da marca para a organização?   

  

  

3) A identidade da marca é comunicada internamente na organização? Como se dá a 

disseminação da identidade da marca dentro da organização?   

  

  

4) A IES realiza pesquisas com os clientes, a fim de avaliar a percepção da imagem da 

marca? Se sim, com qual periodicidade isso é feito?  

  

  

  

5) Efetue uma avaliação geral sobre as instalações físicas da Una Sete Lagoas:  
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Prédio:    

  

Salas de aula:   

  

 Laboratórios:   

  

Sala dos professores:   

  

Biblioteca física e digital:   

  

Recursos digitais:   

  

Estacionamento:   

  

Cantina:    

  

6) Se tivesse que utilizar uma única palavra (adjetivo) para descrever a Una, qual seria?   

  

7) Quando você pensa em Una Sete Lagoas, qual a primeira imagem que lhe vem à mente?   

  

8) Você acredita que as estratégias de comunicação refletem a identidade que a marca 

gostaria que fosse mostrada aos consumidores?   

9) Como você pensa que seja a imagem da Una, na comunidade externa?  

  

10) Como você pensa que é a imagem da Una, na perspectiva do público interno?  

  

11) Você acredita que seus subordinados e as pessoas de outras áreas da empresa, como área 

de atendimento, equipe técnica, veem a marca da mesma forma que você?   

  

12) Você acredita que esses colaboradores conseguem transmitir a identidade da marca no seu 

dia a dia e, principalmente, quando estão em contato com os alunos?    

 

13) Você acredita que consegue transmitir a identidade da marca em suas atitudes dentro da 

empresa e nas relações com seus pares e subordinados?  
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Questionário de pesquisa para colaboradores  

  

  

Cargo:  

Tempo de empresa:  

  

  

  

1. Se tivesse que utilizar uma única palavra (adjetivo) para descrever a Una, qual seria?  

2. Quando você pensa em Una Sete Lagoas, qual a primeira imagem que lhe vem à 

mente?  

3. A Una Sete Lagoas é uma boa empresa para se trabalhar?  

4. A estrutura física e o ambiente são adequados para o desenvolvimento das atividades 

desempenhadas?  

5. Você sente orgulho de trabalhar na Una Sete Lagoas?  

6. Você gosta dos benefícios que a empresa lhe oferece?  

7. Você acredita que pode crescer profissionalmente e assumir outros desafios na 

instituição?  

8. Você se sente importante por trabalhar em uma instituição como a Una?  
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