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Resumo
Nesta dissertação desenvolveu-se estudo quantitativo e qualitativo para escrutinar a
reputação da Faculdade de Pinhais consonante com a percepção do seu corpo
discente. Uma incursão pelo referencial teórico pertinente conduziu ao modelo Rep
Trak, desenvolvido pelo Reputation Institute dos Estados Unidos como um
arcabouço teórico-conceitual adequado para responder à pergunta de pesquisa
estabelecida. O modelo Rep Trak original foi adaptado para atender às
especificidades do presente trabalho, ficando constituído por seis dimensões de
análise e 30 indicadores que nortearam tanto a elaboração de um questionário para
um survey com 243 discentes, permitindo a análise quantitativa, quanto o
desenvolvimento de um roteiro de entrevistas semiestruturadas, ensejando uma
abordagem qualitativa. A análise dos resultados decorrentes da aplicação do modelo
revelou que as dimensões “serviços” e “cidadania” são os atributos mais apreciados
pelos alunos em geral. Para o primeiro, os alunos destacaram haver retorno ao
investimento realizado para a aquisição do ensino disponibilizado pela Faculdade de
Pinhais (FAPI) e acreditam ser esse ensino de qualidade. Quanto ao segundo
atributo – cidadania –, os respondentes classificaram como mais importantes o
incentivo proporcionado pela FAPI para a participação dos alunos em projetos
sociais bem como os benefícios advindos da participação da instituição no projeto
“Justiça nos Bairros”. Uma clivagem com base na faixa etária do aluno apurou
significativa diferença entre as avaliações realizadas para todas as dimensões do
modelo, exceto para a “cidadania”, que não apresentou associação com a idade do
respondente. Se a clivagem era feita com base na característica de pertencimento a
uma dada área de estudo (Direito X Gestão), apenas se obteve diferença
estatisticamente significativa para as dimensões “serviço” e “cidadania” e, em ambos
os casos, houve melhor avaliação dessas dimensões da reputação da FAPI por
parte dos alunos do curso de Direito.
Palavras-chave: Reputação. Identidade. Imagem. Percepção. Rep Trak.

Abstract
In this dissertation, a quantitative and qualitative study was developed to scrutinize
the reputation of the Faculty of Pinhais consonant with the perception of its student
body. A foray into the relevant theoretical framework led to the Rep Trak model,
developed by the United States Reputation Institute as an appropriate conceptual
framework to answer the research question posed by the dissertation. The original
Rep Trak model was adapted to meet the specificities of the present work. It consists
of six dimensions of analysis and thirty indicators that guided the elaboration of a
questionnaire for a survey with 243 students, allowing a quantitative analysis, as well
as the development of a script for semi-structured interviews, leading to a qualitative
approach.The analysis of the results resulting from the application of the model
showed that the dimensions "services" and "citizenship" are the attributes most
appreciated by students in general. For the first, the students point out that there is a
return on the investment made for the acquisition of the education made available by
FAPI and believe it to be high quality education. Regarding the second attribute citizenship - respondents place the incentive provided by FAPI for the participation of
students in social projects as well as the benefits derived from the institution's
participation in the “Justice in the Neighborhoods” project as the most relevant
characteristics. The student's age range shows a significant difference between the
evaluations performed for all dimensions of the model except for “Citizenship” which
is not associated with the respondent's age. If the cleavage is based on the
characteristic of belonging to a given area of study (Law X Management), only a
statistically significant difference is found for the dimensions “Service” and
“Citizenship” and, in both cases, there is a better evaluation of these dimensions of
FAPI's reputation by law students.
Keywords: Reputation. Identity. Image. Perception. Rep Trak.
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1 Introdução

É consabida a crise que vem se abatendo sobre as instituições de ensino mantidas
pela iniciativa privada. O que se observa é uma urgência em se adaptar às
mudanças requeridas pelo mercado em todos os seus níveis. Frauches (2018)
destaca adicionalmente a inexistência de um protocolo já estabelecido que assegure
a manutenção tanto da qualidade quanto da perenidade das instituições de ensino
superior privadas (IES).

Machado (2008) apresenta uma relação bastante extensa de dificuldade de gestão
pelas quais vem passando as instituições de ensino superior, a saber: dificuldades
financeiras; falta de posicionamento mercadológico; dificuldade de preenchimento de
todas as vagas ofertadas nos processos seletivos; falta de relacionamento com
alunos; fidelização; falta de metodologias para mensuração de desempenho;
relacionamento distante da comunidade em que está inserida; insatisfação dos
colaboradores.

Cabe destacar que, mesmo na instância pública, observa-se preocupação com a
gestão escolar. Em relação a essa questão, Ferreira Filho (2017) chama a atenção
para as severas críticas apresentadas pelo Ministério da Educação (MEC) aos
modelos de gestão empresarial na área educacional que tinham como substrato
teórico-conceitual a abordagem trazida ao país pela qualidade total. Segundo o
autor, em documento apresentado aos conselhos escolares, o MEC correlaciona o
programa de qualidade total e todas as suas vertentes ao desenvolvimento, no
mercado, de padrões elitistas e excludentes de ensino. Jensen, Kummer & Godoy
(2015) ressaltam que os gestores educacionais não se utilizam de metodologias que
permitam avaliar os resultados efetivos do processo educacional. Em outros termos,
não se trabalha com indicadores que tenham como foco constante os resultados da
ação de educar. E “tudo isso está diretamente relacionado a dois problemas
centrais: falta de um modelo de gestão definido e de gestores competentes”
(Machado, 2008, p. 15).

Para Rocha Neto e Carneiro (2007), o excesso da demanda por educação superior
no passado recente encobria o amadorismo de gestão e não impunha
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condicionantes à sobrevivência das IES. Essa situação não é mais a mesma, visto
que muitas dessas instituições buscaram obter diferenciais competitivos para
viabilizar a sobrevivência no mercado e se destacarem. A gestão do conhecimento
representa o ativo mais importante para que uma instituição de ensino desenvolva
uma vantagem competitiva. Na gestão do conhecimento, deve estar incluída a
construção de climas organizacionais emocionais, estimulantes e positivos, além da
adoção de estratégias éticas e aplicação competente das tecnologias da informação
e comunicação (Rocha Neto & Carneiro, 2007).

De modo geral, pode-se afirmar que a adoção de uma estratégia que viabilize a
permanência das IES de pequeno porte no mercado deve estar fundamentalmente
estribada nos seguintes aspectos:

a) Transformação acadêmica, passando de Faculdade isolada para Centro
Universitário, propiciando mais autonomia no que se refere à oferta de cursos
e, consequentemente, aumento de receita. Tal conclusão está ancorada na
constatação de que, diferentemente das faculdades isoladas, os centros
universitários podem ofertar novos cursos sem necessidade de submeter-se à
um processo de avaliação conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O processo completo para a
obtenção da autorização de funcionamento de um curso é moroso, chegando
a exigir até dois anos para se percorrer a trajetória, que se inicia com o
protocolo de solicitação de autorização do curso e apenas se encerra com a
publicação da Portaria de autorização no Diário Oficial da União (DOU);
b) desenvolvimento de um diferencial competitivo que pode, por exemplo,
consistir na especialização em algum curso específico apropriado para a
região e ainda nãofa existente localmente;
c) aprofundamento do conhecimento dos seus stakeholders, buscando captar
adequadamente o modo como esses atores percebem a instituição. Tal
postura permite que todos os atores interessados na IES estejam de acordo
com a sua prática de governança, engendrando uma administração mais
eficiente.
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Além dessas atitudes, Balbachevsky e Guilhon (2007, p. 10) sugerem que as IESs
devem “desenvolver a capacidade de operar como um negócio competitivo.” Sabese que o sucesso, e mesmo a sobrevivência das IES particulares no Brasil,
dependerá de sua capacidade de diversificar suas fontes de receita, uma vez que na
maioria delas a única fonte de geração são as mensalidades.

Franco (2007) sugere como ações estratégicas para uma boa gestão educacional a
redução de custos, a prática de preços baixos das mensalidades, grandes
investimentos em publicidade e inovação bem como a especialização no trabalho
educacional. Cabe destacar o cuidado a ser tomado com essa linha de raciocínio
que pode ensejar uma valorização excessiva do ensino como “um negócio”. De fato,
o uso desse cuidado deste tipo de postura pode induzir a uma desfiguração do
ensino do país.

Além dos aspectos levantados pelos diversos autores anteriormente citados, cumpre
ainda pontuar as questões suscitadas pelos ativos alcunhados “intangíveis”. Nesse
caso, a questão da mensuração se torna ainda mais complicada, pois o conceito
está correlacionado à cultura organizacional e sua trajetória histórica. Tais tipos de
ativos são resultantes de um processo específico de gestão e aprendizagem
organizacional.

Destaca-se que o desenvolvimento de uma estratégia de sobrevivência e afirmação
no mercado, tendo por base os aspectos anteriormente mencionados, exige que a
administração da IES consiga captar o modo como o público-alvo da instituição
enxerga a sua imagem corporativa. Por outro lado, merece ênfase especial o fato de
que o público-alvo potencial das IES vem se tornando, de modo bastante rápido,
crescentemente mais exigente. Evidentemente, a variável preço permanece
representando um significativo diferencial competitivo.

Não obstante, a reputação de uma IES vem sendo consensualmente entendida
como um conceito multifacetado que inclui, adicionalmente, a valoração da
infraestrutura física e tecnológica disponível, a avaliação da qualificação do corpo
docente e a qualidade e adequação dos conhecimentos transmitidos.
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Como preceitua Martin (2002), a reputação pode ser usada como fator estratégico,
fazendo com que os gestores a utilizem também para a geração de valor de seus
produtos.

Frauches (2018, p. 20) afirma que:

A gestão acadêmica e administrativa de uma IES que pretende consolidar sua
marca, desenvolver-se continuamente e permanecer no mercado
indefinidamente, adaptando-se sempre às mudanças ou a elas se
antecipando, não se restringindo apenas aos seus mais elevados gestores na
hierarquia organizacional, mas também ao “chão de fábrica”. Todos os níveis
gerenciais, fora ou dentro da sala de aula, devem atuar de forma articulada,
participativa e empreendedora.
À guisa de síntese, é perfeitamente lícito inferir que o desenvolvimento de uma
estratégia gerencial para uma IES deve liminarmente examinar o substrato
constitutivo da sua reputação.

Apesar do reconhecimento da importância de um entendimento mais substantivo da
sua reputação, conforme descrito, a Faculdade de Pinhais (FAPI), localizada na
região metropolitana de Curitiba, não conta ainda com um estudo sistematizado a
esse respeito. Tal fato constitui uma lacuna que dificulta o delineamento de uma
estratégia gerencial apropriada. A relevância de um estudo para preencher essa
lacuna fica, desse modo, bastante explícita. Nesse sentido, esta dissertação é
norteada pela seguinte questão de pesquisa: como é percebida a reputação da FAPI
na perspectiva do seu corpo discente?

1.1 Objetivos

O presente trabalho tem os seguintes objetivos:

1.1.1 Objetivo geral

Mensurar a reputação da Faculdade de Pinhais percebida pelo seu corpo discente.

15

1.1.2 Objetivos específicos

a) Desenvolver e aplicar um modelo que permita captar a percepção do corpo
discente sobre a reputação da Faculdade de Pinhais.
b) Examinar a confiabilidade da escala do questionário utilizado para captar as
dimensões da reputação.
c) Analisar a importância das dimensões do modelo.
d) Analisar a importância dos indicadores de cada dimensão do modelo.
e) Analisar comparativamente o impacto das diferentes características do corpo
discente sobre as seis dimensões do modelo.

1.2 Estrutura do trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro é constituído por esta
introdução, apresentando e contextualizando o tema reputação, a relevância da
pesquisa e a pergunta que a norteou.

O segundo capítulo relata o arcabouço teórico conceitual do qual se extraiu o
modelo de análise que foi o fulcro para a condução do estudo.

No terceiro capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos quantitativos e
qualitativos para a coleta, tratamento e análise dos dados, bem como a triangulação
de métodos.

O quarto capítulo analisa os resultados decorrentes da aplicação do modelo teórico,
adaptado pela autora, a uma instituição de ensino superior privada.

No quinto capítulo tecem-se as considerações finais do estudo, sinalizando a sua
relevância tanto gerencial quanto acadêmica.
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2 Referencial Teórico

O

estudo

da

reputação

organizacional,

embora

relativamente

novo,

vem

apresentando significativo crescimento. Mas não se pode ainda contar com um
corpo teórico conceitualmente consolidado sobre esse tema.

Esse aspecto é ratificado por Caixeta (2008), ao realçar o fato de que, apesar de os
estudos sobre o tema iniciarem na década de 1950, persiste ainda a carência de um
referencial teórico substantivo sobre reputação. Nesse sentido, permanece a busca
continuada por um arcabouço teórico-conceitual que conduza estudos conclusivos
sobre o assunto.

Nesta seção são apresentados os principais estudos sobre a matéria e,
particularmente, a percepção mais aprofundada da reputação em uma instituição de
ensino superior.

Os gestores reconhecem a importância de contarem com um exame mais detalhado
da percepção que o seu público-alvo tem a respeito dos serviços prestados pela
instituição que administram. O aprofundamento nesse tipo de conhecimento é, cada
vez mais, reconhecido como fator estratégico da instituição.

A assertiva de Caixeta vem ao encontro da argumentação anterior:

As empresas têm procurado estabelecer relações que possam lhes ser mais
favoráveis e, em termos de relacionamento, a noção que as pessoas têm
sobre a empresa pode influir em suas decisões. Como recurso estratégico,
estudos comprovam que uma reputação favorável significa uma empresa ser
mais atrativa aos olhos dos stakeholders (Caixeta, 2008, p. 16).
Adicionalmente, esses gestores têm se conscientizado de que o estabelecimento de
uma relação adequada com a comunidade em que está inserida constitui um
diferencial competitivo.

De acordo com Zainko e Pinto (2008), um gestor não deve limitar-se apenas à
manutenção de estruturas e práticas já existentes, ainda que possam ser adequadas
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em um dado momento no tempo. Ele deve, concomitantemente, empenhar-se em
desenvolver novas estruturas e relações em contextos sociais, políticos, culturais e
pedagógicos sempre em mutação.

Pode-se verificar que essa abordagem de gestão se estabelece com o envolvimento
de toda a comunidade acadêmica em atividades de interação, integração,
participação efetiva e articulação, passando a imagem do coletivo, do fazer em
conjunto (Zainko & Pinto, 2008).

O mercado, recorrentemente mais competitivo, tem exigido que as instituições
busquem construir relações não apenas favoráveis ao negócio. A nova dinâmica do
mercado requer também que os consumidores percebam um impacto positivo em
suas vidas em decorrência de suas escolhas por determinada instituição.

O exposto deixa explícita a importância do estudo da reputação das instituições.
Fundamentalmente, duas questões apresentam-se como cruciais a esse respeito, a
saber: a qualidade do relacionamento com a comunidade e o conhecimento mais
aprofundado da percepção que o seu público-alvo tem da sua atuação.

Tavares (1998) ratifica tais assertivas ao argumentar que a reputação de uma
instituição representa sua imagem refletida nos stakeholders.

Na sequência, são apresentados os conceitos de identidade e imagem que
constituem abordagens diferentes, porém importantes, para fornecer suporte teóricoconceitual mais representativo ao estudo da reputação.

2.1 O conceito de identidade

Almeida e Bertucci (2007) chamam a atenção para a descrição do conceito de
identidade como um processo de construção tendo por base as interações sociais
utilizadas pela maioria dos autores das Ciências Sociais. A teoria social da
identidade utilizada por Goia (1998 como citado em Almeida e Bertucci, 2007)
funciona como alicerce teórico para essa abordagem.
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Identidade é definida por Castells (2018) como a fonte de significado e experiência
de um povo. O autor entende a identidade como um “processo de construção que
seja significativo, tendo como alicerce um conjunto de habilidades culturais interrelacionadas” (Castells, 2018, p. 22).

De acordo com Dowling (2001), a identidade é um conjunto de nomes, marcas,
símbolos e demais manifestações visuais e concretas da realidade.

Existem diversos tipos de identidade, a saber: de marca, de marketing, identidade
corporativa, por classe de produtos e do setor. Há, ainda, uma distinção entre a
imagem e a identidade, sendo que a primeira é construída a partir de uma
perspectiva de passado e presente, ao passo que a segunda está relacionada ao
futuro e indica direção, propósito e significado (Tavares, 1998).

Hatch & Schultz (2000) percebem a identidade como elemento-chave para a
compreensão da estratégia adotada pelas organizações. E que esse conceito está
diretamente relacionado à imagem e à reputação da instituição. O entendimento
dessa relação é crucial para criar um diferencial competitivo do produto ofertado no
mercado.

A identidade corporativa pode ser definida a partir de um conjunto de valores que
são estabelecidos pela administração e pelos acionistas sobre as principais e mais
importantes características da empresa (Scott & Lane, 2000).

Esteves (2018) ressalta, ainda, que as logomarcas, as embalagens dos produtos e o
marketing representam a identidade visual da empresa, ao passo que para a
identidade estratégica o que importa é a missão, a visão e os valores. E que estas,
juntamente com a imagem da organização, levarão à reputação.

A identidade corporativa, segundo Almeida (2007), tem relação direta com a
comunicação formal e os símbolos (logomarca, site, entre outros) da empresa e
estes são determinados pela alta administração, ao passo que a identidade
organizacional está relacionada às crenças e valores, ou seja, pela comunicação
informal da empresa.
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Diferentemente de Almeida (2007), Gray & Balmer (1998) argumentam que não há
distinção entre identidade organizacional e identidade corporativa, visto que estas
correspondem à especificidade das organizações.

Em seu artigo Balmer (1998), não faz distinção entre identidade organizacional e
identidade corporativa. Entretanto, sugere uma tipologia constituída por cinco
categorias que, segundo ele, podem ser encontradas nas organizações:
a) Identidade real – percebida nos gestores e colaboradores (valores internos,
comportamento organizacional, atividades, escopo de mercado, desempenho
e posicionamento);
b) a identidade comunicada – comunicações internas e externas: propagandas,
site, flyers, ou seja, a comunicação corporativa como um todo;
c) a identidade concebida – a imagem, perfil reputacional mantido pela
organização por grupos de stakeholders e redes;
d) a identidade ideal – refletida no posicionamento ideal para a organização em
determinado período de tempo; e
e) a identidade desejada – a visão articulada pela alta gestão, pelo fundador
corporativo e/ou pelo diretor executivo e pelo Conselho de Administração.

Pratt (1998) entende identidade como um processo por meio do qual as crenças
pessoais a respeito de uma organização atuam como referência.
O exame da identidade deve permitir e explicitar “o que somos enquanto
organização” (Albert & Whetten, 1985). Adicionalmente, os autores identificam três
aspectos constitutivos da identidade de uma instituição, as quais a tornam “única”: a
centralidade, a distintividade e a permanência.
a) Centralidade – objetivos, missão, valores (relação entre o passado e o
presente);
b) distintividade – individualidade da organização (não são encontradas em
empresas similares);
c) permanência – longevidade (atributos que serão mantidos ao longo do
tempo).
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2.2 O conceito de imagem

A utilização do termo imagem data dos anos de 1950. Dessa data em diante até o
presente, surgiram várias outras acepções para a expressão, entre as quais se
destacam: imagem institucional, de marca, imagem organizacional, pública,
corporativa e autoimagem. Os autores chamam ainda a atenção para o fato de que o
significado do termo fica bastante impreciso, pela amplitude do seu uso (Kotler &
Fox, 1994).
Kotler e Fox (1994, p. 59) definem imagem como: “a soma de crenças, ideias e
impressões que uma pessoa tem de um objeto”.

Pesquisadores como Fombrun (1996) e Van Riel (1995) enfatizam a distinção entre
imagem e identidade. Segundo eles, enquanto a imagem reflete o modo como a
instituição é percebida pelo seu público-alvo, a identidade diz respeito à realidade da
instituição. Assegurar a coerência entre os dois aspectos é um imperativo para uma
reputação favorável à organização.

Para Davies, Chum, Silva & Roter (2001), a imagem institucional representa a
percepção dos agentes e atores externos à instituição.

A imagem corporativa refere-se à percepção a respeito das diferentes fases que
compõem o processo de sua formação por parte dos colaboradores, investidores,
consumidores e comunidade, a partir de um conjunto de sentimentos e crenças.
Esse é o entendimento de Dowling (2001).

A imagem corporativa descreve a maneira como as pessoas enxergam o
humanitarismo institucional em relação à sociedade, aos seus colaboradores, aos
seus clientes e aos stakeholders. E à medida que os mercados vão se tornando
mais competitivos, a organização deve ampliar o seu conhecimento referente aos
desejos, necessidades e comportamentos de seu público, para adequadamente
atendê-lo, melhorando, consequentemente, a sua imagem (Barich & Kotler, 1991).
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Na imagem organizacional, o público-alvo representa o agente ativo e a organização
o agente passivo. Desse modo, é o público-alvo que efetivamente produz a imagem
da instituição. A imagem da organização é basicamente o resultado de todas as
experiências, crenças, posições, conhecimentos, sentimentos e impressões que as
pessoas têm em relação a ela, aos seus produtos e serviços. Trata-se de uma
impressão suposta sobre a organização e experimentada em comum por um grupo
de pessoas; é também a informação que uma pessoa ou um grupo tem de uma
organização (Carissimi, 2001).

A imagem organizacional, segundo Kotler (1998), é a forma como um indivíduo vê
uma organização. De modo não consciente, indivíduos ou grupo de indivíduos
podem raciocinar com diferentes imagens de uma mesma instituição, que por outro
lado podem mostrar-se inconsistentes.

Machado (2001) destaca que uma nova informação pode impactar uma imagem já
formada a ponto de alterá-la.

A imagem pode ser tangível e intangível; significante e/ou insignificante; ou, ainda,
mutável e imutável (May, 1974). Dessa forma, pode-se afirmar que a imagem de um
serviço, como prestado pelas IES, possui também características subjetivas,
apresentando-se, eventualmente, de difícil mensuração.

O conceito de autoimagem é relevante para o estabelecimento de um engajamento
que exija, por vezes, contrariar os valores e crenças individuais (Gade, 1998).

Reynoslds e Gutman (1984) salientam a adversidade do conceito de imagem,
apresentando cinco diferentes definições para o termo:

a) Crenças e atitudes;
b) a imagem de um objeto, refletindo a percepção do mesmo;
c) um grupo de características, sendo estas sentimentos, impressões sobre o
objeto, levando em consideração tanto os aspectos emocionais quanto os
físicos;
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d) personalidade da marca, ou seja, conjunto de atributos que definem uma
pessoa, uma conexão da crença de uma pessoa com os atributos do objeto;
e) junção da conexão desses atributos, fazendo com que haja a construção de
uma memória a partir dos sentimentos, emoções e percepções ao se
relacionar com o objeto.

Kotler e Fox (1994) mostram formas distintas de construção da imagem; uma
desenvolvida pela pessoa e outra desenvolvida a partir do objeto. A Tabela 1
explicita a causa formadora da imagem. Essas abordagens alternativas de formação
da imagem contribuem para que as organizações entendam o que faz a sua imagem
atual e como alterá-la:
Tabela 1
Abordagens alternativas sobre a imagem
Abordagem 1: afirma que a imagem é
definida pela da pessoa
Diferentes graus de contato com objeto

Abordagem 2: afirma que a imagem definida a
partir do objeto
As pessoas tendem a ter experiências recentes
com o objeto
Diferentes formas de sentimentos, emoções e Dados sensoriais semelhantes, mesmo com
percepções sobre o objeto
personalidades diferentes
Há uma relação frágil entre o objeto e a Esta hipótese implica que as instituições não
imagem real dele
podem criar imagens falsas de si mesmas
Fonte: elaborada pela autora a partir de Kotler. P., & Fox, K. F. A. (1994). Marketing estratégico para
instituições educacionais. (p. 63). São Paulo: Atlas.

É facilmente perceptível que as duas abordagens mostradas na Tabela 1 e
decorrentes de duas teorias opostas para a formação da imagem sugeridas pelos
autores têm relação direta com duas posturas epistemológicas opostas. A
abordagem 1, para explicar a formação da imagem, está diretamente amparada no
“interpretativismo

radical”,

ao passo que a abordagem 2 está estribada na

epistemologia positivista.

Para uma discussão mais aprofundada a respeito das duas epistemologias de
análise, pode-se recorrer ao artigo “Questões Epistemológicas” de Ramalho (2006).

Outro aspecto merecedor de destaque decorre da ênfase que Kolter e Fox (1994)
dão à importância de um exame das principais características da imagem para os
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gestores. Segundo os autores, os gestores procuram, fundamentalmente, entender
as seguintes características da imagem de uma instituição.

a) O que ela é;
b) como é mensurada;
c) quais fatores contribuem para a sua formação;
d) como pode ser mudada; e
e) o relacionamento entre a imagem e comportamento de uma pessoa.

A imagem da organização, como defende Gracioso (1995), retrata a percepção do
seu público-alvo e, por via de consequência, reflete o posicionamento desse público
em relação a ela. Assim, a imagem deve ser sempre uma preocupação ao definir-se
o posicionamento estratégico da instituição.

Conforme Fombrun (1996) e Van Riel (1995), para que uma organização adquira
uma reputação favorável, é imperativo haver consistência e coerência entre imagem
(reflexo da visão da instituição pelo seu público) e identidade (realidade objetiva da
instituição).

As considerações anteriores a respeito dos conceitos de identidade e imagem foram
elaboradas com o intuito de melhor apresentar o conceito de reputação, que é o
norteador desta dissertação.

2.3 O conceito de reputação
Etimologicamente, a palavra “reputação” deriva do latim reputatio, que vem do verbo
reputare e este se define como “pensar cuidadosamente sobre alguma coisa”.
Paulatinamente, o conceito contido nessa palavra passou a caracterizar o caráter
das pessoas e, até mesmo, o valor moral do indivíduo. Na sequência, o conceito
adquiriu conotação de fama e renome, tanto para as pessoas quanto para as
organizações (Cunha, 2010).

Fombrun & Van Riel (1997) definem reputação como:
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[...] a representação coletiva das ações passadas de uma empresa e dos
resultados que descrevem a sua habilidade em entregar valor para seus
variados stakeholders. Determina a posição relativa da empresa tanto
internamente, para seus empregados, quanto externamente, com relação a
sues outros stakeholders, tanto no ambiente competitivo quanto institucional
(Fombrun & Van Riel, 1997, p. 10).
Cabe observar a inexistência de consenso em relação ao conceito de reputação.

Barnett, Jermier & Laffert (2006) pontuam a diversidade de entendimento da
reputação. E que são utilizados também os termos identidade corporativa, imagem
corporativa e reputação corporativa para passar a ideia da reputação vivenciada por
uma organização. O conceito de reputação aparece representando uma marca, um
sinal, uma imagem, uma identidade e, até mesmo, um ativo intangível.

Nesse sentido, Caixeta (2008) preleciona que, do ponto de vista estratégico,
reputação pode ser entendida tanto como um bem quanto como uma barreira de
mobilidade. E por serem as características internas da empresa os determinantes da
reputação, obsta sua imitação por parte dos concorrentes.

Há uma imbricação entre os conceitos de identidade, imagem e reputação e a
reputação corporativa, como relata Frombrun (1996), tem a sua origem na
identidade corporativa que, por sua vez, se forma a partir das imagens medradas
pela percepção dos stakeholders (Fombrun, 1996).
Os stakeholders percebem a instituição com o passar do tempo, “por meio das
experiências diretas e em qualquer outra forma de comunicação ou simbolismo que
ofereça informações sobre as ações da empresa e/ou na comparação com as ações
dos principais rivais” (Gotsi & Wilson 2005, p. 29).

Calegari, Gonçalves, Serrano e Rodrigues (2016) alertam que o conceito de
reputação corporativa é frequentemente confundido com o de imagem ou o de
identidade corporativa. Trata-se de um apanágio da identidade corporativa o fato de
surgir endogenamente.
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O conceito de reputação formulado por Fombrun & Van Riel (1997) baseia-se nas
seguintes características intrínsecas:

a) Identidade interna da empresa, a partir da visão dos empregados;
b) ações que constituem barreiras móveis a ações da empresa e de seus
concorrentes;
c) resumo de como diferentes grupos de stakeholders avaliam o desempenho
passado de uma organização;
d) imagens formadas sobre a empresa por diferentes stakeholders;
e) duas dimensões essenciais englobadas da avaliação de desempenho da
empresa, associadas a aspectos financeiros e à responsabilidade social.

Conforme Dolfin (2004), o conjunto de decisões que retratam o comportamento
efetivo da organização determina o julgamento sobre os seus atributos e define a
sua reputação.

2.3.1 A reputação como percepção

Tentando dirimir a confusão que normalmente se desenvolve em torno do conceito
de reputação, Barnett et al. (2006) utilizam a distinção que Fombrun & Van Riel
(1997) fazem a respeito da percepção que se tem de identidade (de natureza interna
da organização) e de imagem (de natureza externa à organização). Reputação
emerge, então, como um conceito resultante da conjunção de ambas.

Por outro lado, Castro (2008) enfatiza a maneira de a organização apresentar-se
para a sociedade por meio da comunicação eficiente e do seu relacionamento com
os stakeholders como forma adequada de construção de sua reputação corporativa.

2.3.2 A construção da reputação

Para construir sua reputação, as organizações necessitam trilhar um caminho que
tem início com o desenvolvimento de uma identidade coerente, passando pela
construção de uma imagem sólida e culminando com a formação de um ativo
intangível, representado por sua reputação. De acordo com Thomaz e Brito (2010, p.
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235), “a reputação depende da trajetória da empresa, incluindo sua relação com os
seus interlocutores que avaliam sua reputação”.

A Figura 1 ilustra o processo.

Identidade
Corporativa

Imagem
Corporativa

Reputação
Corporativa

Identidade
Corporativa

Símbolos

Impressões

Percepções

Capital
Reputacional

Ativo intangível

Figura 1
Processo de construção da reputação corporativa.
Fonte: adaptado de Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B.A. (2006). Corporate reputation: The
definitional landscape. Corporate Reputation Review (p. 21) .

Van Riel (2013) enfatiza a importância do desenvolvimento de uma reputação forte
para assegurar a fidelidade do cliente e tornar possível uma precificação consistente
com os custos da empresa, mantendo-se, assim, mais competitiva no mercado.

O autor destaca também outro aspecto que justifica o empenho na construção de
uma reputação forte, o qual está relacionado ao mercado de trabalho. De fato, os
melhores profissionais do mercado são naturalmente atraídos por essas empresas
que possuem reputação positiva, a qual inclui, entre outras, ações de
responsabilidade socioambiental e cidadania.

Diante do exposto, ratifica-se a importância de se construir e manter uma reputação
forte para a organização.

2.3.3 Reputação como ativo intangível

Dowling (2001) argumenta que a reputação, como um ativo intangível, cria um
diferencial competitivo para a organização, pois, por meio dele esta se torna
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inimitável. Pode-se constatar, assim, que a reputação faz com que a organização
tenha um diferencial perante seus concorrentes, visto que estes poderão traçar
estratégias semelhantes, mas certamente não terão o mesmo sucesso, caso não
desfrutem de uma boa reputação.

As organizações passam a ter mais valor para o mercado e para a sociedade na
medida em que seus ativos intangíveis são valorizados. Bueno (2012) afirma que,
além da reputação, podem também ser citados como ativos intangíveis a inovação,
o relacionamento com os stakeholders e o capital humano e/ou o intelectual.

O estímulo que as organizações concedem aos seus colaboradores no sentido de
desempenharem as suas funções com excelência redunda na formação de um
capital reputacional (Machado Filho & Zylbersztajn, 2003).

Tem havido tendência das organizações a não se limitarem a fazer o melhor dentro
do seu limite, já que as outras também podem fazê-lo e “empatar o jogo”.
Atualmente, o que é demandado das organizações é empenho no sentido de se
tornarem diferenciadas (únicas), em vez de simplesmente apresentarem “mais do
mesmo”.

Tal assertiva é ratificada por Bueno (2012), que explicita que a reputação corporativa
tem se tornado um diferencial competitivo, no formato de um importante ativo
intangível.

2.3.4 A relação identidade X imagem X reputação

A relação entre identidade, imagem e reputação tem sido discutida e examinada por
diversos autores. Tavares (1998) propõe que a reputação representa um apanhado
de imagens que foram formadas a partir da identidade da organização e captadas
pelos stakeholders.

A reputação passou a ser entendida a partir de um conceito mais amplo e, conforme
Montardo e Carvalho (2012), não se deve tomar o conceito de identidade ou de
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imagem como sinônimo de reputação. Ambas as dimensões são constitutivas do
conceito de reputação.

A reputação corporativa é entendida por Davies et al. (2001) como um conceito
coletivo, abrangendo a visão acerca da identidade e imagem da empresa pelos
stakeholders.

Segundo Resende (2016), existe um conjunto de etapas perceptivas que direcionam
o consumidor do produto/serviço da instituição até a formação da sua reputação
corporativa. E a identidade corporativa é o início do processo, de formação da
reputação, como retratado na Figura 2.

Identidade
Corporativa

Imagem
Corporativa
Identidade
Corporativa

Reputação
Corporativa

Figura 2
A relação entre os três conceitos.
Fonte: elaborada pela autora.

À guisa de síntese decorrente da analise desenvolvida concernente às relações
entre os conceitos de identidade corporativa, imagem corporativa

e reputação

corporativa, apresenta-se a Figura 3 construída a partir das considerações
apresentadas por Dowling (2001).
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REPUTAÇÃO
CORPORATIVA

IMAGEM CORPORATIVA
SER LEMBRADA
SER RECONHECIDA

IDENTIDADE CORPORATIVA
IDENTIDADE
VISUAL
Logomarca,
embalagens e
propaganda

IDENTIDADE
ESTRATÉGICA
Missão, Visão e
Valores

Figura 3
Identidade corporativa, imagem corporativa e reputação corporativa.
Fonte: adaptado pela autora, de Dowling, G. R. (2001). Creating corporate reputations: identity, image
and performance. New York: Oxford University Press.

2.3.5 Reputação negativa

De acordo com Bandeira, Góis, De Luca e Vasconcelos (2015), a reputação pode
ser considerada tanto positiva quanto negativa, em função de diferentes impressões
dos stakeholders.

Castro (2008) preconiza que a reputação negativa ocorre quando os stakeholders
percebem o processo produtivo como gerador de prejuízo para a sociedade e
utilizador de práticas consideradas antiéticas, ofertante de produtos e/ou serviços de
qualidade inferior. A reputação negativa ocorre também quando há falta de
transparência na gestão.
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Embora a reputação seja negativa, Rêgo (2010) acredita que ela pode ser revertida,
mesmo em casos em que há uma atuação pífia da empresa no mercado ou
naquelas em que a comunicação não é adequada. A reversão se dará a partir da
elaboração de um planejamento estratégico de gestão da reputação. Entretanto,
cabe ressaltar que as empresas com reputação negativa e que possuam atitudes
antiéticas dificilmente conseguirão revertê-la.

2.3.6 Mensurando a reputação

É importante que as organizações tenham conhecimento do nível de sua reputação
e de seus determinantes, para estabelecer estratégias adequadas de gestão.

Mais importante do que conhecer a reputação é saber mensurá-la e administrar os
seus efeitos. Alguns autores, como Gardberg & Fombrun (2002), afirmam que a
reputação corporativa suscita vantagem competitiva e esta faz com que haja a
atração de novos consumidores. A partir de uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos, identificaram as empresas mais admiradas do setor de tecnologia digital e
desenvolveram uma metodologia para mensurar as suas reputações.

Calegari et al. (2016) acentuam a dificuldade de utilização de uma métrica única
para captar todas as percepções que caracterizam a natureza multifacetada da
reputação. Para isso, Gardberg & Fombrun (2002) sugeriram a utilização do
“quociente de reputação”, pois identificaram na pesquisa que os clientes, de modo
geral, consideram as empresas por meio de seis dimensões:

a) Apelo corporativo: respeito e admiração pela empresa;
b) produtos e serviços: qualidade e valor dos produtos/serviços;
c) performance: desempenho financeiro;
d) visão e liderança: visão de futuro e liderança da empresa;
e) ambiente de trabalho: clima organizacional;
f)

responsabilidade social: relacionamento com todos os stakeholders.

Muito embora o quociente de reputação possa mensurar também a relação entre as
dimensões e fazer a comparação entre reputações de empresas em diversos
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países, outra metodologia foi desenvolvida a partir dos estudos mais aprofundados
sobre o tema.

O Reputation Institute é organização privada de pesquisa e consultoria, fundada em
1997 por Fombrun & Van Riel. Os consultores desenvolveram a nova metodologia,
chamada de Rep Trak, que é composta de sete dimensões e 23 atributos, que
podem ser comprovados por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas. Os
resultados são divulgados anualmente pelo Reputation Institute por meio do Global
Pulse Study.

De acordo com Caixeta (2008), com essa metodologia é possível identificar o grau
de engajamento existente entre as empresas e os seus diferentes públicos.

Conforme o modelo do Reputation Institute, estas são as sete dimensões:
Tabela 2
Dimensões da metodologia Rep Trak.
Dimensões de reputação
Descrição de alguns dos atributos
Produtos e serviços
Qualidade percebida, expectativas dos clientes atendidas.
Inovação
Organização inovadora, adapta-se a mudanças, incentivo a novas ideias
Ambiente de trabalho
Compatível com o padrão de qualidade esperado
Governança
Transparência e ética na gestão
Cidadania
Responsabilidade socioambiental, sinergia c/o que espera a comunidade
Liderança
Visão de futuro, efetividade na gestão
Desempenho
Perspectivas de crescimento com retorno ao investimento.
Fonte: adaptado de Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication:
implementing practices for effective reputation management. (p. 255). Indian Reprint. London:
Routledge.

Na Figura 4 são apresentados os atributos distribuídos nas sete dimensões do
modelo Rep Trak.
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Figura 4
Dimensões e atributos da metodologia Rep Trak.
Fonte: adaptado de Almeida, A. L. C (2007). Mensagens corporativas e a construção de
sentidos sobre as organizações. Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e
Relações Públicas. Organicom – USP, (7), (ano 4, 2. ed.). Recuperado de:
https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/138956/134304..

Por meio dos estudos de Fombrun & Gardberg (2000) e do Reputation Institute
(2007), constata-se que a reputação é composta de sete pilares por meio dos quais
a empresa cria ferramentas estratégicas para conduzir e comunicar os seus
stakeholders por meio dos indicadores de performance, denominados neste trabalho
como dimensões e apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3
Dimensões do modelo Rep Trak
Dimensões
Desempenho
Produtos ou serviços

Descrição
Mensurado pelo retorno aos investidores, resultados financeiros,
perspectivas de crescimento.
Mensurado pela qualidade percebida, relação custo-benefício, suprimento
das necessidades do consumidor.

Inovação

Mensurada pelo incentivo organizacional a ideias, pioneirismo, poder de
adaptação a mudanças.

Ambiente de trabalho

Resultado da recompensa ao mérito e igualdade de oportunidades,
promoção do bem-estar e saúde dos empregados.

Governança

Mensurada pela transparência, disponibilidade de informações, ética e
idoneidade nos negócios.

Cidadania

Referente a responsabilidade ambiental e desenvolvimento social e apoio a
causas comunitárias.
Liderança
Referente a organização, líderes carismáticos e eficientes, excelência
gerencial, visão clara e compartilhada com o futuro.
Fonte: Fombrun, C. J., & Gardberg, N. (2000). Who’s top inn corporate institute? Corporate Reputatin
Review, London, 3(1), 13-17..

Este estudo utilizou esse método de avaliação da reputação, visto que permite
mensurar a reputação a partir da percepção geral dos stakeholders sobre aspectos
como: admiração, confiança, empatia e estima.

Optou-se, ainda, por utilizar seis das sete dimensões. A dimensão desempenho foi
descartada, por entender-se que o corpo discente não tem acesso às informações
financeiras, fiscais e contábeis da organização.

Na Tabela 4 encontram-se as adaptações ao modelo Rep Trak, que foram definidas
para o cumprimento dos objetivos deste trabalho.
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Tabela 4
Modelo Rep Tack adaptado
Dimensões da
Reputação

Atributos do Modelo

Serviços

- Como a prestação dos
serviços educacionais é
percebida pelos alunos.

Inovação

- Apresenta metodologia
de ensino inovadora.
- Disponibiliza recursos
tecnológicos para o
ensino.
- Desenvolve projetos
inovadores.

Ambiente
Acadêmico

- Orgulho e pertencimento
pela IES.
- Satisfação por fazer
parte da IES.
- O sucesso da escola é
também o seu.

Governança

- Possuem atitudes
éticas.
- Existe transparência na
gestão.

Indicadores das Dimensões
- O ensino ofertado pela FAPI é de qualidade.
- O corpo docente da FAPI é qualificado.
- A metodologia de ensino é adequada.
- O processo de avaliação ensino-aprendizagem é
adequado.
- A FAPI cumpre a sua missão de “formar lideranças para
o mundo do trabalho”.
- A minha formação obtida na FAPI, trará retorno ao meu
investimento.
- A FAPI promove inovação mediante incorporação
tecnológica (classroom, biblioteca virtual).
- A FAPI oferece práticas de ensino inovadoras, para
acompanhar as transformações.
- A FAPI busca parcerias com a iniciativa pública e
privada com vistas à inovação.
- A matriz curricular do meu curso é inovadora.
- Existe um sentimento de orgulho em estudar na FAPI.
- A relação professor-aluno contribui para a melhoria da
aprendizagem na FAPI.
- A FAPI valoriza o desempenho acadêmico dos alunos.
- A participação dos alunos nos órgãos colegiados (CPA,
NEP) é adequada.
- O atendimento do NEP é satisfatório.
- O FAPIC contribui para a minha formação.
- A gestão da FAPI é participativa.
- A gestão da FAPI é transparente.
- A gestão da FAPI é ética.

- A FAPI incentiva a participação dos alunos em projetos
sociais.
- A atuação do Núcleo de Prática Jurídica é relevante
para a comunidade.
- A IES incentiva projetos
- A minha atuação do Núcleo de Prática Jurídica é
relacionados à cidadania.
relevante para a minha formação como cidadão.
- A IES contribui para o
- A participação da FAPI no projeto Justiça nos Bairros
Cidadania
desenvolvimento
traz resultados positivos para a comunidade.
socioambiental e
- A minha participação no projeto Justiça nos Bairros é
econômico do município.
importante para a minha formação como cidadão.
- As ações socioambientais da FAPI são relevantes para
a comunidade.
- O trote solidário é uma ação relevante para a minha
formação como cidadão.
- A liderança da Diretoria Geral funciona adequadamente.
- Os alunos são
- A liderança da Diretoria Acadêmica funciona
incentivados a exercerem
adequadamente.
Liderança
liderança.
- A liderança da coordenação de curso funciona
- Os diretores e
adequadamente.
coordenadores exercem
- A atuação dos gestores da FAPI demonstra visão
papel de liderança.
compartilhada de futuro
CPA: Comissão Própria de Avaliação; FAPIC: Fundo de Apoio à iniciação Científica; NEP: Núcleo de
Estruturação Pedagógica.
Fonte: adaptado de Esteves, B. (2018). Educação empreendedora: um estudo da reputação do
ensino de Empreendedorismo na educação básica, utilizando a metodologia SEBRAE. Dissertação
(Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil.
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Figura 5
Modelo adaptado.
Fonte: adaptado do modelo Rep Trak pela autora.

2.3.7 Reputação como fator estratégico

Fombrun & Shanley (1990) argumentam que a reputação de uma instituição
condiciona um relacionamento entre esta e os seus stakeholders. Nesse sentido, a
reputação de uma instituição deve ser tratada como um fator estratégico para a sua
atuação.

Os três proeminentes benefícios estratégicos da reputação nas organizações são
explicitados por Greyser (1999):

a) Preferência em fazer negócios com a empresa quando os produtos e/ ou
serviços são idênticos em preço e qualidade;
b) suporte para a empresa em épocas de crise;
c) valorização das ações das empresas de capital aberto.
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A atual dinâmica concorrencial do mercado torna cada vez mais imperativa para as
instituições tratar a reputação como um importante fator estratégico (Resende,
2016).

A Tabela 5 exibe uma síntese útil para retratar a miríade de conceitos sobre os
temas em questão, ilustrada pelas abordagens de diversos autores.
Tabela 5
Síntese de referencial teórico
Conceitos
Identidade

Imagem

Reputação X Percepção
Construção da Reputação
Reputação X Ativo Intangível
Relação - Identidade X Imagem X
Reputação
Reputação Negativa
Mensuração da Reputação
Reputação X Estratégia Corporativa
Fonte: elaborado pela autora (2019).

Autores
Albert & Whetten (1985); Balmer (1998); Goia (1998);
Gray & Balmer (1998); Pratt (1998); Tavares (1998);
Hatch & Schultz (2000); Scott & Lane (2000); Dowling
(2001); Almeida e Bertucci (2007); Almeida (2007);
Castells (2018); Esteves (2018)
May (1974); Reynolds & Gutman (1984); Barich & Kotler
(1991); Kotler e Fox (1994); Gracioso (1995); Van Riel
(1995); Fombrun (1996); Gade (1998); Kotler (1998);
Davies et al. (2001); Dowling (2001); Carissimi (2001);
Machado (2001)
Fombrun & Van Riel (1997); Barnett et al. (2006); Castro
(2008)
Thomaz e Brito (2010); Riel (2013)
Dowling (2001); Machado Filho e Zylbersztajn (2003);
Bueno (2012)
Fombrun (1996); Tavares (1998); Davies et al. (2001);
Dowling (2001); Barnett et al. (2006); Montardo e
Carvalho (2012)
Castro (2008); Rêgo (2010); Bandeira et al. (2015)
Gardberg & Fombrun (2002); Caixeta (2008); Calegari et
al. (2016)
Fombrun & Schanley (1990); Greyser (1999); Dolfin
(2004); Caixeta (2008); Resende (2016)

37

3 Metodologia

O planejamento e a organização de uma pesquisa dependem fundamentalmente da
natureza do problema sob investigação, bem como das condições existentes para a
coleta dos dados a ele concernentes.

Neste capítulo procede-se ao detalhamento dos procedimentos metodológicos, a
saber: caracterização da pesquisa, descrição da unidade de análise e da unidade de
observação, descrição das técnicas de coleta dos dados, tratamento e análises
quantitativa e qualitativa dos dados coletados. Ao final, utiliza-se uma triangulação
de métodos objetivando fornecer mais robustez às conclusões.

3.1 Caracterização da pesquisa

O presente estudo pode ser classificado como descritivo e exploratório. Descritivo,
porque o intuito é abranger características de determinada situação, pois, como
afirma Gil (2010), esse tipo de pesquisa realiza estudo detalhado de características
de um grupo, com levantamento de informações padronizadas para a coleta de
dados (questionários, entrevistas, etc.).

Em relação à pesquisa exploratória, Gil (2010, p. 27) argumenta:

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.
Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma
investigação mais ampla.
Acrescenta-se, ainda, a assertiva de Mattar, (2014) segundo a qual uma pesquisa
exploratória visa prover o pesquisador de mais conhecimento sobre o tema ou
problema de pesquisa em perspectiva. Nesse sentido, o presente estudo enseja
adentrar a percepção da reputação da FAPI, considerando-se que o tema não foi
ainda objeto de investigação sistemática nessa IES.
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3.2 Unidade de análise

O presente trabalho foi desenvolvido tendo por unidade de análise a Faculdade de
Pinhais (FAPI), que está localizada no município de Pinhais, o qual é parte
integrante da região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná, Brasil. Essa IES
foi criada em 1998 e conta com aproximadamente 700 alunos de graduação
distribuídos entre os períodos matutino e noturno. Adicionalmente, a faculdade oferta
cursos de pós-graduação nos seguintes períodos: noturno durante a semana e
diurno e vespertino aos sábados.

Internamente, a instituição está organizada em departamentos abrangendo as
seguintes áreas: administrativa (contábil, fiscal e financeira, tecnologia da
informação, recursos humanos e marketing) e acadêmica (secretaria, biblioteca,
coordenações de cursos graduação e de pós-graduação/extensão). A FAPI possui
também departamentos pedagógicos amparados pelo Núcleo de Inclusão, Direitos
Humanos e Acessibilidade Psicopedagógica (NIDAP) e pelo Núcleo de Estruturação
Pedagógica (NEP). A FAPI possui, ainda, uma Comissão Própria de Avaliação
(CPA).

3.3 Unidade de observação

A unidade de observação foi formada por alunos matriculados no segundo semestre
de 2019 e distribuídos em dois grupos. O primeiro, formado por alunos do curso de
Direito; e o segundo compreendeu os alunos dos cursos superiores de Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos; Logística; e Processos Gerenciais e os
bacharelados em Administração e Ciências Contábeis, agrupados para este estudo
sob a denominação “Gestão”.

3.4 Procedimentos de coleta e análise dos dados quantitativos

Para a obtenção dos dados que foram submetidos a tratamento e análise estatística,
optou-se por utilizar o método survey, que trabalha com questões padronizadas a
serem submetidas a cada um dos elementos da amostra. Esse levantamento por
amostragem das percepções obtido de forma padronizada, ou seja, no qual cada
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elemento amostral responde exatamente às mesmas questões, enseja adequado
procedimento estatístico com as informações obtidas (Babbie, 2003; Silva, 2013;
Vieira, 2009).

No ponto de vista estritamente operacional, para se trabalhar com um survey,
convém anuir às considerações de Freitas: “na escolha de aplicação deve-se atentar
para o custo, o tempo e também para a forma que venha a garantir uma taxa de
resposta aceitável para o estudo” (Freitas & Janissek, 2000, p. 107).

Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário, respondido pelos alunos,
online, via plataforma Google for Education, com perguntas referentes a informações
sobre a percepção dos alunos em relação à reputação da FAPI.

O questionário foi estribado no arcabouço teórico-conceitual extraído do referencial
teórico, conforme adaptação mostrada na Tabela 4. Foi enviado para os alunos
(Apêndice A) e é composto de 30 afirmativas que representam os indicadores
correspondentes às seis dimensões adaptadas para este estudo. As afirmativas
foram valoradas em uma escala Likert, que consistem em técnicas de análise de
itens.

Richardson (1999, p. 271) esclarece que:

Cada item é correlacionado com o escore total, que indica o grau no qual o
item mede a mesma atitude que se supõe estão medindo os itens. Em uma
escala Likert os sujeitos marcam cada item em uma das categorias seguintes:
(MA) muito de acordo, (A) acordo, (I) indeciso, (D) em desacordo, (MD) muito
em desacordo.
A escala utilizada foi uma Likert de cinco pontos, conforme mostra a Tabela 6.
Tabela 6
Escala Likert utilizada no questionário de pesquisa
O ensino ofertado pela FAPI é de qualidade.
Discordo
Discordo
Não discordo
totalmente
nem concordo
1
2
3
Fonte: elaborada pela autora.

Concordo
4

Concordo
Totalmente
5
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Cada respondente ao questionário foi instigado a valorar a assertiva apresentada
seguindo as opções propostas pela escala. Respeitando sempre a ética na
pesquisa,

juntamente com

o

questionário

foi apresentado um

termo de

esclarecimento que explicita os seus objetivos e os responsáveis pelo seu conteúdo:
a mestranda e o professor orientador.

A opção da presente pesquisa pelo meio digital decorreu dos seguintes fatores:

a) Disponibilidade dos endereços eletrônicos (e-mails) dos alunos;
b) mais facilidade de obtenção das respostas;
c) economia financeira e respeito ao meio ambiente em relação à utilização de
papel, por parte da pesquisadora;
d) mais agilidade no envio, recepção e processamento das respostas.

Para esta investigação, optou-se por pesquisar seis das sete dimensões do modelo
Rep Trak e adaptá-las à realidade da IES: serviços, ambiente acadêmico, inovação,
governança, cidadania e liderança. Como mencionado anteriormente no subitem
2.3.6, o modelo adaptado não contempla a dimensão desempenho, uma vez que as
informações que servem para defini-la são estratégicas da organização e, portanto,
não acessíveis ao corpo discente.

Pela característica multifacetada das dimensões do modelo, houve a necessidade
de desenvolver diversos indicadores para cada dimensão, a fim de poder investigar
com mais fidedignidade a percepção dos respondentes.

A escolha do conjunto de indicadores foi fundamentalmente ancorada no referencial
teórico pertinente e na experiência profissional dos coordenadores de cursos de
graduação e pós-graduação da Faculdade de Pinhais. Nesse sentido, foram
realizadas reuniões entre a autora e os coordenadores dos cursos de Direito e dos
classificados como Gestão, a saber: Administração, Ciências Contábeis, Cursos
Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, em Logística e em
Processos Gerenciais e com a responsável pela Coordenadoria de Pós-Graduação,
Extensão e Inovação (COPEXI).
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A autora expôs aos coordenadores o objetivo do trabalho e o modelo de análise a
ser utilizado. Esse procedimento permitiu agregar os aspectos extraídos do
referencial teórico à vivência dos coordenadores de cursos, assegurando
indicadores mais consistentes com as características de cada dimensão do modelo.

A Tabela 7 mostra a relação das seis dimensões constitutivas do modelo adaptado e
seus respectivos indicadores.
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Tabela 7
Relação entre as dimensões, atributos Rep Trak e atributos do questionário aplicado ao modelo Rep
Trak
Dimensões da
Atributos do Modelo
Reputação
Serviços
Como a prestação dos
serviços educacionais é
percebida pelos alunos.

Inovação - Apresenta metodologia de
ensino inovadora.
- Disponibiliza recursos
tecnológicos para o ensino.
- Desenvolve projetos
inovadores.
Ambiente
Acadêmico

- Orgulho e pertencimento
pela IES.
- Satisfação por fazer parte
da IES.
- O sucesso da escola é
também o seu.

Governança

- Possuem atitudes éticas
- Existe transparência na
gestão

Indicadores das Dimensões
- O ensino ofertado pela FAPI é de qualidade.
- O corpo docente da FAPI é qualificado.
- A metodologia de ensino é adequada.
- O processo de avaliação ensino-aprendizagem é adequado.
- A FAPI cumpre a sua missão de formar lide-ranças para o
mundo do trabalho.
- A minha formação obtida na FAPI, trará retor-no ao meu
investimento.
A FAPI promove inovação mediante incorporação tecnológica
(classroom, biblioteca virtual).
- O FAPI oferece práticas de ensino inovadoras, para
acompanhar as transformações.
- A FAPI busca parcerias com a iniciativa pública e privada
com vistas à inovação.
- A matriz curricular do meu curso é inovadora.
Existe um sentimento de orgulho em estudar na FAPI.
- A relação professor-aluno contribui para a melhoria da
aprendizagem na FAPI.
- A FAPI valoriza o desempenho acadêmico dos alunos.
- A participação dos alunos nos órgãos colegiados (CPA,
NEP) é adequada.
- O atendimento do NEP é satisfatório.
- O FAPIC contribui para a minha formação.
- A gestão da FAPI é participativa
- A gestão da FAPI é transparente
- A gestão da FAPI é ética.

- A FAPI incentiva a participação dos alunos em projetos
Cidadania - A IES incentiva projetos
relacionados à cidadania.
sociais.
- A IES contribui para o
- A atuação do Núcleo de Prática Jurídica é relevante para a
desenvolvimento
comunidade
socioambiental e econômico - A minha atuação do Núcleo de Prática Jurídica é relevante
do município.
para a minha formação como cidadão.
- A participação da FAPI no projeto Justiça nos Bairros traz
resultados positivos para a comunidade.
- A minha participação no projeto Justiça nos Bairros é
importante para a minha formação como cidadão.
- As ações socioambientais da FAPI são relevantes para a
comunidade.
- O trote solidário é uma ação relevante para a minha
formação como cidadão.
Liderança

- Os alunos são incentivados
a exercerem liderança.
- Os diretores e
coordenadores exercem
papel de liderança.

Fonte: elaborada pela autora.

- A liderança da Diretoria Geral funciona adequadamente.
A
liderança
da
Diretoria
Acadêmica
funciona
adequadamente.
- A liderança da coordenação de curso funciona
adequadamente.
- A atuação dos gestores da FAPI demonstra visão
compartilhada de futuro.
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3.4.1 Pré-teste do questionário

Para que se tenha segurança e eficácia no resultado de uma pesquisa, é muito
importante que se faça um pré-teste antes de aplicá-la, pois, como bem afirma
Ramalho (2006, p. 123), “é sempre prudente proceder a um pré-teste do instrumento
de pesquisa para assegurar-se de que ele é capaz de fornecer resultados
adequados aos testes de hipóteses propostas no estudo”. E acrescenta que esse
pré-teste visa assegurar que o questionário seja efetivamente capaz de fornecer os
dados adequados para o resultado do estudo a que foi destinado.

O presente trabalho utilizou-se de uma amostra composta de cinco alunos para a
realização do pré-teste. O processo utilizado foi de “autoaplicação”, idêntico ao
processo empregado na aplicação definitiva.

Cumpre destacar que o pré-teste não identificou qualquer problema que identificasse
alguma ambiguidade nas assertivas submetidas ao respondente.

Os dados obtidos por meio do survey foram submetidos a um tratamento estatístico,
usando-se, fundamentalmente, estatística não paramétrica (item 4.1). Os dados
foram tabulados utilizando-se o software Statistical Package for the Social Science
(SPSS) e procedendo-se à análise descritiva e multivariada.

3.5 Procedimentos para o levantamento e análise qualitativa

As informações extraídas mediante aplicação do questionário semiestruturado foram
examinadas com base em uma análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977),
permite captar, a partir de procedimentos objetivos, as mensagens contidas nas
falas dos entrevistados. A sistematização utilizada nas análises de conteúdo enseja
inferir um conhecimento concernente ao contexto em que ocorreram as mensagens,
implícitas na fala dos respondentes.

O levantamento qualitativo das informações foi realizado por meio da aplicação
presencial da própria pesquisadora a 11 alunos do curso de Direito e 11
pertencentes aos cursos de Gestão. Utilizando um procedimento análogo ao que foi
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adotado para o levantamento dos dados concernentes ao survey, o roteiro de
entrevista (Apêndice B) foi também inteiramente desenvolvido norteado pelo modelo
extraído do referencial teórico e adaptado pela autora, sendo constituído por seis
dimensões e 15 questões.

A pesquisa qualitativa instiga os pesquisadores ao esclarecimento de situações,
para a tomada de consciência dos problemas e das condições que são geradas por
eles, a fim de criar meios e estratégias para resolvê-los.

Mattos (2010) refere que a análise de conteúdo amplia a possibilidade de
descoberta em um processo exploratório, característico deste estudo. Dessa forma,
essa técnica foi operacionalizada e aplicada para a análise dos conteúdos das
perguntas por meio das fases de pré-análise, exploração do material e tratamento
dos dados, conforme orientações apresentadas por Bardin (1977), Mattos (2010),
Santos (2012) e Silva e Fossá (2013).

A Tabela 8 trata dos conceitos norteadores elaborados a partir do referencial teórico
para cada item do roteiro de entrevista.
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Tabela 8
Conceito norteador para a análise das questões
Questões semiestruturadas para o levantamento
qualitativo
Como você percebe a qualidade do ensino ofertado
pela FAPI?

Conceito Norteador
Os serviços prestados pela FAPI
proporciona uma formação de qualidade.

Como você percebe a qualificação do corpo docente
da FAPI?

A FAPI possui
qualificado.

Como você avalia o retorno ao investimento que está
fazendo com a sua formação na FAPI?

O retorno feito para a formação na FAPI
compensa o investimento.

Como você avalia a adoção de metodologias
inovadoras que têm sido utilizadas pela FAPI
(metodologias ativas, classroom, biblioteca virtual)?

A FAPI utiliza metodologias inovadoras em
seu sistema de ensino.

A matriz curricular do seu curso tem produzido
elementos adequados à formação de uma capacidade
inovadora?

A matriz curricular utilizada pela FAPI tem
produzido elementos adequados para a
formação de uma capacidade inovadora.

No seu entendimento, a relação professor-aluno na
FAPI tem contribuído para a melhoria da
aprendizagem?

A relação professor-aluno da FAPI tem
contribuído
para
a
melhoria
da
aprendizagem.

No seu entendimento, tem havido participação dos
alunos nos órgãos colegiados da FAPI (CPA, NEP)?

Tem havido participação dos alunos nos
órgãos colegiados da FAPI.

No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido
transparente?

A gestão da FAPI tem sido transparente.

No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido
participativa?

A gestão da FAPI tem sido participativa.

No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido
ética?

A gestão da FAPI tem sido ética.

Como você avalia o incentivo que a FAPI tem dado
aos seus alunos para a participação em projetos
sociais?

A FAPI tem dado incentivo aos seus alunos
para a participação em projetos sociais.

No seu entendimento, as ações socioambientais da
FAPI têm sido relevantes para a comunidade?

As ações socioambientais da FAPI têm sido
relevantes para a comunidade.

um

corpo

docente

No seu entendimento, a realização do trote solidário da A realização do trote solidário tem sido
FAPI tem sido relevante para a sua formação como relevante para o aluno da FAPI na sua
cidadão?
formação como cidadão.
No seu entendimento, a atuação dos gestores da FAPI
tem demonstrado visão compartilhada de futuro?
Fonte: elaborada pela autora.

A atuação dos gestores da FAPI tem
demonstrado visão compartilhada de futuro.

A última etapa para a análise de conteúdo segue o procedimento utilizado por Silva
(2017), que consiste no desenvolvimento de uma taxonomia decorrente do
enquadramento de cada resposta obtida no questionário em um pressuposto de
categorização contido na Tabela 9.
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Tabela 9
Pressupostos de categorização
Pressupostos de Categorização
P1
A característica analisada vai ao encontro do esperado pelo conceito norteador (CN).
P2
A característica analisada corresponde parcialmente ao esperado pelo CN.
P3
A característica analisada vai de encontro ao esperado pelo CN.
P4
A característica identificada foi anômala em relação ao CN.
Fonte: elaborada pela autora.

Cabe lembrar que os princípios éticos da pesquisa foram totalmente respeitados.
Antes da entrega dos formulários, os alunos foram informados do objetivo da
pesquisa, bem como lhes foi assegurado o anonimato. Todas as informações
referentes aos objetivos da pesquisa foram apresentadas aos alunos na forma de
um ofício (Apêndice C).

3.6 Triangulação metodológica

Para Smith (1981), o termo é usado como metáfora para descrever o uso de várias
metodologias, visando o entendimento de fenômenos a serem estudados. Denzin
(1970 como citado em Ramalho, Klein, Silva e Azevedo, 2018) usou a triangulação
dentro do paradigma qualitativo. Segundo sua argumentação, as hipóteses que
passavam por triangulação seriam mais válidas dos que as que não passavam.
Denzin tornou-se o grande propagador da triangulação e com o tempo ampliou seus
conceitos e descreveu quatro tipos diferentes de triangulação. Atualmente, utilizamse cinco tipos de triangulação, visto que Bechara & Van de Ven (2011)
acrescentaram o quinto tipo, o qual tem sido hoje uma alternativa de pesquisa
inovadora para muitas áreas do conhecimento.

Um último procedimento metodológico consistiu na triangulação dos métodos
qualitativo e quantitativo, utilizados neste estudo. O objetivo foi assegurar mais
robustez às conclusões.
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4 Análise dos Resultados

Esta seção apresenta uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados, bem
como a triangulação de métodos, explicitando como se alcançou cada um dos
objetivos delineados no item 1.1 desta dissertação. O modelo teórico-conceitual
(Figura 5) desenvolvido a partir do exame da literatura e constituído por seis
dimensões e 30 indicadores atendeu ao primeiro objetivo específico deste estudo.

4.1 Tratamento e análise estatística dos dados

Os dados quantitativos foram tabulados nos softwares Statistical Package for Social
Science (SPSS) e Excel. Inicialmente, examinou-se o perfil da amostra utilizada
mediante a distribuição em frequência concernente aos discentes da instituição
pesquisada. Adicionalmente, examinou-se a consistência interna da escala do
questionário construído a partir do modelo teórico aqui utilizado para os discentes.
Nesse caso, o que se fez foi examinar a intensidade das correlações entre os
indicadores das dimensões, o que permitiu verificar a confiabilidade da escala por
meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α), como é amplamente conhecido
(Cronbach, 1951).

Em terceiro lugar, foi realizado o teste não paramétrico de Friedman (Spector, 1992)
que objetivou proceder-se a uma comparação tanto entre as dimensões do modelo
utilizado quanto entre os indicadores correspondentes a cada uma dessas
dimensões.

Finalmente, testou-se a existência de associação estatisticamente significativa entre
as características apresentadas pelos alunos da FAPI e cada uma das seis
dimensões do modelo extraído do referencial teórico.

O modelo utilizado para medir as seis dimensões sobre a reputação da instituição de
ensino superior teve como base uma escala Likert de cinco pontos, na qual: 1discordo totalmente; 2- discordo parcialmente; 3- não concordo nem discordo, 4concordo parcialmente e 5- concordo totalmente.
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Desse modo, considera-se que, em uma análise de frequência, índices iguais ou
superiores a quatro remetem a uma reputação favorável (positiva), enquanto índices
iguais ou inferiores a dois remetem a uma reputação desfavorável (negativa).

4.1.1 Perfil da amostra utilizada

A amostra extraída para este estudo foi constituída de 243 discentes da unidade de
análise considerada, dos quais 89 atendiam ao o curso de Direito (36,6%) e 154 ao
curso de Gestão (63,4%) (Figura 6).

Figura 6
Distribuição da amostra segundo a área de estudo do discente.
Fonte: dados da pesquisa.

Em termos de faixa etária, o maior percentual dos discentes possuía idade entre 17
e 29 anos (67,1%). Compuseram o percentual restante 29,6% com idade entre 30 e
49 anos e 3,3% acima de 50 anos (Figura 7).
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Figura 7
Distribuição da amostra segundo a faixa etária.
Fonte: dados da pesquisa.

4.1.2 Análise de consistência da escala utilizada

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada uma das seis
dimensões que, em conjunto, representam a reputação da instituição pesquisada
nesta dissertação foi realizada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α),
largamente utilizado pela academia (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005).

A Tabela 10 faz uma síntese dos dados obtidos com a amostra dos discentes. Os
valores encontrados revelam que o instrumento de medida utilizado (questionário) é
confiável, uma vez que, para pesquisas exploratórias, o valor mínimo sugerido para
o α é de 0,60 (Hair et al., 2005). Análise ainda mais detalhada relatou que apenas
dois indicadores - o trote solidário é uma ação relevante para a minha formação
como cidadão e a liderança da coordenação de curso funcionam adequadamente poderiam ser questionados na composição das dimensões cidadania e liderança.
Entretanto, sua exclusão não melhoraria de modo significativo a consistência da
escala, pois elevaria o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,885 para 0,891 e de 0,871
para 0,919. Desse modo, optou-se por mantê-los em face da inexistência de uma
razão teórica sólida para suprimi-los como indicadores das dimensões mencionadas.
Foi, então, alcançado o segundo objetivo específico - examinar a confiabilidade da
escala do questionário utilizado na pesquisa quantitativa.
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Tabela 10
Dimensões e indicadores do modelo de reputação
Alfa de
Alfa de
Cronbach
Indicadores
Cronbach
se item
deletado
O ensino ofertado pela FAPI é de qualidade.
,849
O corpo docente da FAPI é qualificado.
,864
A metodologia de ensino é adequada.
,849
,882
O processo de avaliação ensino-aprendizagem é adequado.
,864
FAPI cumpre sua missão de formar lideranças para o mundo do trabalho.
,869
A minha formação obtida na FAPI, trará retorno ao meu investimento.
,874
A FAPI promove inovação mediante incorporação tecnológica
,827
(classroom, biblioteca virtual).
FAPI oferece práticas de ensino inovadoras para acompanhar as
,743
transformações.
,829
FAPI busca parcerias com a iniciativa pública e privada com vistas à
,783
inovação.
A matriz curricular do meu curso é inovadora.
,777
Existe um sentimento de orgulho em estudar na FAPI.
,847
Relação professor-aluno contribui p/ melhoria da aprendizagem na FAPI.
,861
A FAPI valoriza o desempenho acadêmico dos alunos.
,846
,867
Participação dos alunos nos órgãos colegiados (CPA, NEP) é adequada.
,832
O atendimento do NEP é satisfatório.
,831
O FAPIC contribui para a minha formação.
,850
A gestão da FAPI é participativa.
,886
A gestão da FAPI é transparente.
,909
,827
A gestão da FAPI é ética.
,892
A FAPI incentiva a participação dos alunos em projetos sociais.
,881
A atuação do Núcleo de Prática Jurídica é relevante para a comunidade.
,865
Minha atuação do Núcleo de Prática Jurídica é relevante para minha
,869
formação como cidadão.
A participação da FAPI no projeto Justiça nos Bairros traz resultados
,885
,858
positivos para a comunidade.
A minha participação no projeto Justiça nos Bairros é importante para a
,857
minha formação como cidadão.
As ações socioambientais da FAPI são relevantes para a comunidade.
,858
O trote solidário é ação relevante para a minha formação como cidadão.
,891*
A liderança da Diretoria Geral funciona adequadamente.
,813
A liderança da Diretoria Acadêmica funciona adequadamente.
,798
,871
A liderança da coordenação de curso funciona adequadamente.
,919*
Atuação dos gestores da FAPI demonstra visão compartilhada de futuro.
,808
* Optou-se por não retirar o item.
Liderança

Cidadania

Governança

Ambiente
Acadêmico

Inovação

Serviço

Dimensões

4.1.3 Análise da importância das dimensões do modelo e dos respectivos
indicadores referentes à reputação da instituição pesquisada

Nesse caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite a
comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de
postos, como ocorre na escala Likert utilizada (Spector, 1992). Na aplicação desse
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tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma informação que, no
presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada indicador.

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se havia diferença
estatisticamente significativa entre as dimensões segundo as quais a reputação da
instituição está sendo avaliada. Na sequência, procedeu-se ao mesmo tipo de
análise para o conjunto de indicadores em cada dimensão do modelo. Quando a
hipótese básica - não há diferença significativa entre as dimensões ou entre os
indicadores de uma mesma dimensão - era rejeitada, procede-se, ainda, ao teste de
comparações múltiplas para identificar a significância das diferenças entre pares de
dimensões ou de indicadores.

As Tabelas 11 a 17 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico SPSS.
Comparando-se a probabilidade de significância calculada (p-valor) com um nível de
significância de 5% ou até mesmo de 1%, foram obtidas as seguintes conclusões:

a) As dimensões que impactaram mais a reputação da instituição na visão do
discente foram o serviço e a cidadania (Tabela 11);
b) a dimensão serviço foi mais impactada pelos indicadores - retorno do
investimento quanto à formação e ensino de qualidade (Tabela 12) -, na visão
do discente;
c) a dimensão inovação foi mais impactada pelo indicador - a FAPI promove
inovação mediante incorporação tecnológica (classroom, biblioteca virtual)
(Tabela 13);
d) a dimensão ambiente acadêmico foi mais impactada pelo indicador na
percepção do discente - a relação professor-aluno contribui para a melhoria
da aprendizagem na FAPI (Tabela 14);
e) a dimensão governança foi mais impactada pelo indicador sobre gestão ética
(Tabela 15) na visão do discente;
f)

a dimensão cidadania foi mais impactada pelos indicadores - a FAPI incentiva
a participação dos alunos em projetos sociais. E a participação da FAPI no
projeto Justiça nos Bairros trouxe resultados positivos para a comunidade
(Tabela 16);
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g) para a dimensão liderança, não se observaram diferenças significativas entre
os indicadores que a constituíram (Tabela 17).

A análise precedente atende ao terceiro e quarto objetivos específicos desta
investigação, que consistem em identificar a importância relativa de cada dimensão
do modelo de reputação utilizado bem como a importância relativa dos indicadores
sobre cada uma dessas dimensões.
Tabela 11
Importância das dimensões no modelo de reputação
Dimensões

Medidas Descritivas
Média

DP

P25

Mediana

P75

Serviços

4,05

0,70

3,67

4,00

4,50

Cidadania

4,03

0,79

3,57

4,00

4,71

Inovação

3,86

0,88

3,25

4,00

4,50

Liderança

3,84

0,96

3,25

4,00

4,75

Governança

3,84

1,04

3,00

4,00

4,67

P-valor

Conclusão

p<0,001**

Serv=Cida>Inov=Lid
=Gover>Am.Ac

Ambiente Acadêmico 3,81
0,80
3,33
3,83
4,33
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

53

Tabela 12
Importância dos indicadores da dimensão serviços
P-valor Conclusão

2) O ensino ofertado pela FAPI é de
qualidade.

4,13

0,79 4,00

4,00

5,00

3) O corpo docente da FAPI é
qualificado.

4,05

0,88 4,00

4,00

5,00

4) A FAPI cumpre a sua missão de
formar lideranças para o mundo do
trabalho.

3,98

1,01 3,00

4,00

5,00 p<0,001**

5) A metodologia
adequada.

3,95

0,89 4,00

4,00

5,00

de

ensino

é

1 = 2 >3>4 =5=6

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana P75
4,00
5,00
1) A minha formação obtida na FAPI 4,23 0,81 4,00
trará retorno ao meu investimento.
Indicadores

6) O processo de avaliação ensino- 3,95 0,91 4,00
4,00
5,00
aprendizagem é adequado.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.

Tabela 13
Importância dos indicadores da dimensão inovação

1) FAPI promove inovação
mediante incorporação tecnológica (classroom, biblioteca virtual).

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana

P75

4,17

1,006 4,00

4,00

5,00

2) A FAPI busca parcerias com a
iniciativa pública e privada com
vistas à inovação.

3,93

1,062 3,00

4,00

5,00

3) A FAPI oferece práticas de
ensino inovadoras, para acompanhar as transformações.

3,70

1,119 3,00

4,00

5,00

P-valor

p<0,001**

Conclusão

1º > 2º >3º =4º

Indicadores

4) A matriz curricular do meu 3,64 1,128 3,00
4,00
5,00
curso é inovadora.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
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Tabela 14
Importância dos indicadores da dimensão ambiente acadêmico
Medidas Descritivas
P-valor Conclusão
Média DP P25 Mediana P75
1) A relação professor-aluno 4,17 0,96 4,00
4,00
5,00
contribui para a melhoria da
aprendizagem na FAPI.
2) A FAPI valoriza o desempenho
4,05 1,03 3,00
4,00
5,00
acadêmico dos alunos.
3) Existe um sentimento de orgulho 3,91 1,11 3,00
4,00
5,00
em estudar na FAPI.
p<0,001**
4) A participação dos alunos nos 3,58 0,98 3,00
4,00
4,00
órgãos colegiados (CPA, NEP) é
adequada .
5) O FAPIC contribui para a minha 3,57 1,12 3,00
4,00
4,00
formação.
6) O atendimento do NEP é 3,56 0,97 3,00
3,00
4,00
satisfatório.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
1º >2º >3º 4º = 5º =6º

Indicadores

Tabela 15
Importância dos indicadores da dimensão governança
Indicadores

Medidas Descritivas
Média DP
P25 Mediana
3,98 1,028 3,00
4,00
3,78 1,150 3,00
4,00

P75
5,00
5,00

P-valor

Conclusão

1) A gestão da FAPI é ética.
2) A gestão da FAPI é
p<0,001** 1º >2º=3º
transparente.
4,00
5,00
3) A gestão da FAPI é participativa. 3,75 1,209 3,00
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
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Tabela 16

Indicadores
1) A FAPI incentiva a participação
dos alunos em projetos sociais.

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana P75
4,21 0,98 4,00
4,00
5,00

2) A participação da FAPI no projeto
Justiça nos Bairros traz resultados
positivos para a comunidade.

4,20

0,94

4,00

4,00

5,00

3) As ações socioambientais da
FAPI são relevantes para a
comunidade.

4,14

0,92

4,00

4,00

5,00

4) A atuação do Núcleo de Prática
Jurídica é relevante para a
comunidade.

4,09

1,00

3,00

4,00

5,00

5) A minha participação no projeto
Justiça nos Bairros é importante
para a minha formação como
cidadão.

4,08

1,02

3,00

4,00

5,00

6) Minha atuação do Núcleo de
Prática Jurídica é relevante para
minha formação como cidadão.

3,81

1,15

3,00

4,00

5,00

P-valor

Conclusão

P<0,001**

1º = 2º > 3º >4º =5º >6>7º

Importância dos indicadores da dimensão cidadania

7) O trote solidário é uma ação
3,65 1,18 3,00
4,00
5,00
relevante para minha formação
como cidadão.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
Tabela 17
Importância dos indicadores da dimensão liderança
Indicadores

Medidas Descritivas
Média
DP P25 Mediana
3,89
1,064 3,00
4,00

PConclusão
valor

P75
1) A liderança da Diretoria Geral
5,00
funciona adequadamente.
2) A liderança da Diretoria Acadêmica 3,91
1,054 3,00
4,00
5,00
0,567
Iguais
funciona adequadamente.
3) A liderança da coordenação de
3,68
1,296 3,00
4,00
5,00
curso funciona adequadamente.
4) A atuação dos gestores da FAPI
3,88
1,069 3,00
4,00
5,00
demonstra visão compartilhada de
futuro.
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman.
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%).
– DP: desvio-padrão.
– P: percentil.
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4.1.4 Análise comparativa dos impactos das diferentes características dos
alunos sobre as dimensões do modelo de reputação

Neste subitem, procedeu-se a um teste de diferença de medianas para permitir a
comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas
diversas categorias de alunos. Nesse caso, para cada uma das dimensões do
modelo examinou-se a existência de diferença estatisticamente significativa nas
percepções dos diferentes tipos de discentes.

Quando a característica considerada foi a faixa etária (Tabela 18), observaram-se
percepções distintas entre os grupos de alunos para todas as dimensões do modelo,
exceto para a dimensão cidadania, em cujo caso não se apurou percepção distinta
ao se passar de uma faixa etária para outra. Constatou-se, também, que o grupo de
discentes com idade acima de 50 anos obteve maior escore de concordância em
relação aos demais grupos (de 19 a 29 e 30 a 49 anos).
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Tabela 18
Associação entre a percepção por faixa etária do discente e cada uma das dimensões da reputação
Dimensões
Serviços

Inovação

Ambiente
Acadêmico
Governança

Cidadania

Liderança

19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos
19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos

Medidas Descritivas
1Q
Mediana
3Q
3,67
4,00
4,50
3,83
4,17
4,79
4,50
4,75
4,96
3,25
4,00
4,50
3,06
4,00
4,69
4,25
4,75
5,00

19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos
19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos
19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos
19 a 29 anos
30 a 49 anos
acima de 50 anos

3,33
3,38
4,25
3,00
3,00
4,75
3,43
3,71
4,07
3,00
3,06
4,13

Faixa Etária

3,83
4,00
4,58
4,00
4,17
5,00
4,00
4,21
4,71
4,00
4,00
4,75

4,33
4,46
4,83
4,67
4,92
5,00
4,71
4,71
4,96
4,50
4,94
5,00

P-valor

Conclusão

0,003**

Acima 50 > 30 a
49 =19 a 29

0,023*

Acima 50 > 30 a
49 =19 a 29

0,008**

Acima 50 > 30 a
49 =19 a 29

0,004**

Acima 50 > 30 a
49 =19 a 29

0,096

Iguais

0,026*

Acima 50 > 30 a
49 =19 a 29

Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de kruskall-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de
confiança de 95%).

Uma confrontação entre as percepções dos alunos do curso de Direito e dos cursos
de Gestão (Tabela 19) permite tecer as considerações a seguir:

a) Ocorreu diferença estatisticamente significativa entre as percepções dos dois
grupos considerados de discentes apenas para as dimensões serviços e
cidadania. Em ambos os casos, os discentes da área de Direito manifestaram
melhor percepção r sobre aqueles aspectos da reputação da FAPI;
b) para as dimensões restantes do modelo de reputação utilizado (inovação,
ambiente acadêmico, governança e liderança), não se acusou diferença
estatisticamente significativa nas percepções dos discentes provenientes das
duas áreas consideradas (Direito e Gestão)
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Tabela 19
Associação entre o curso a que o discente atende e cada dimensão do modelo de reputação
Medidas Descritivas
1 Q Mediana 3 Q
3,83
4,17
4,83
3,67
4,00
4,50

Dimensões
Curso
P-valor Conclusão
Direito
Serviços
Direito >
0,020*
Gestão (Administração, Contábeis,
Gestão
RH, PG e LOG)
Direito
3,25
4,25
4,75
Inovação
0,131
Iguais
Gestão (Administração, Contábeis,
3,25
4,00
4,50
RH, PG e LOG)
Ambiente
Direito
3,33
3,83
4,58
Acadêmico Gestão (Administração, Contábeis,
3,33
3,83
4,33
0,401
Iguais
RH, PG e LOG)
3,00
4,00
4,83
0,523
Iguais
Governança Direito
Gestão (Administração, Contábeis,
3,33
4,00
4,67
RH, PG e LOG)
Direito
3,86
4,43
4,86
Cidadania
Direito >
Gestão (Administração, Contábeis,
3,29
4,00
4,46 p<0,001**
Gestão
RH, PG e LOG)
Direito
3,25
4,00
4,88
Liderança
0,126
Iguais
Gestão (Administração, Contábeis,
3,00
4,00
4,50
RH, PG e LOG)
Fonte: dados da pesquisa, 2019.
Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de
confiança de 95%).

As considerações anteriores mostram o cumprimento do quinto objetivo específico verificar a associação entre as características do aluno (faixa etária e pertencimento
a determinada área de estudo na FAPI - Direito e Gestão) e sua percepção de cada
dimensão do modelo de reputação sob cuja égide este estudo foi desenvolvido.

4.2 Tratamento e análise qualitativa dos dados

O procedimento inicial consistiu no exame do perfil da amostra considerando-se a
faixa etária do discente e o curso ao qual pertence. Foram analisadas 330 respostas
obtidas por meio de 22 questionários, contemplando 15 questões cada um.

O segundo procedimento possibilitou a geração da classificação de cada resposta
de acordo com o princípio norteador. A taxonomia final resultante encontra-se no
Apêndice D.
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O último procedimento consistiu no tratamento e análise das informações extraídas
das entrevistas, conforme detalhamento a seguir.

4.2.1 Perfil da amostra de discentes

Como mostram a Tabela 20 e as Figuras 7 e 8, dos 22 respondentes 64%
pertenciam à faixa etária de 17 a 29 anos e a amostra foi constituída de 50% de
discentes de cada grupo de cursos.
Tabela 20
Perfil discente segundo suas características
Perfil Discente
De 17 a 29 anos
Faixa etária
30 a 49 anos
Acima de 50 anos
Total por faixa etária
Direito
Curso
Gestão
Total por curso
Fonte: elaborada pela autora.

N°
14
8
0
22
11
11
22

%
64
36
100
50
50
100

Dos respondentes, 11 eram do curso de Direito e 11 dos cursos de Gestão.

Figura 7
Classificação dos alunos por curso.
Fonte: dados da pesquisa.
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Dos respondentes, 64% estavam na faixa etária entre 17 e 29 anos e 36% de 30 a
49 anos, demonstrados na Figura 8.

Figura 8
Classificação dos alunos por faixa etária.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.2 Análise geral das dimensões tendo por base os pressupostos de
caracterização

As entrevistas realizadas com os alunos foram comparadas com os conceitos
norteadores (Tabela 8) e classificadas em consonância com os pressupostos de
categorização (Tabela 9). Dessa forma, se a percepção do aluno vinha ao encontro
do conceito norteador, ela era classificada como P1, por estar de acordo com o
esperado. Seguindo o mesmo raciocínio, P2 correspondeu a uma concordância
apenas parcial com o esperado e P3 foi atribuído à resposta que vinha de encontro
ao estabelecido pelo conceito norteador. Uma resposta era considerada do tipo P4
quando ela era tão estranha que não se poderia nem mesmo, compará-la com o
conceito norteador. Baseando-se nessa categorização, foram analisadas as 330
respostas fornecidas pelos 22 alunos e apresentadas de forma consolidada na
Figura 9.
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Figura 9
Pressupostos de categorização para a reputação da FAPI.
Fonte: dados da pesquisa.

Considerando-se o conjunto das seis dimensões constitutivas do modelo Rep Trak
adaptado para captar a reputação da FAPI, pode-se concluir que 74% das respostas
às entrevistas realizadas apresentaram bom grau de concordância com o esperado
pelos conceitos norteadores, uma vez que se enquadraram nas categorias P1 e P2.

4.2.2.1 A percepção acerca da dimensão serviços

Como mostra a Figura 10, nessa dimensão 68,18% das respostas foram
enquadradas no pressuposto P1. Somando-se a ele as respostas classificadas em
P2, obteve-se o total de 86% de respondentes que percebem que os serviços
prestados pela FAPI são de qualidade, bem como o corpo docente foi qualificado e
também o entendimento de que há retorno positivo quanto ao investimento
realizado. No entanto, 6% dos entrevistados não concordaram com as afirmativas.
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Figura 10
Pressupostos de categorização: dimensão serviços.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.2.2 A percepção acerca da dimensão inovação

Indagados sobre a percepção em relação à adoção de metodologias inovadoras e
sobre a atualização da matriz curricular adequada para a formação inovadora,
77,28% dos alunos entendem que essas ferramentas vêm ao encontro do que
definiu o conceito norteador (Tabela 8) para essa dimensão. Quanto ao P3,
características que vêm de encontro ao conceito norteador representaram 11% das
percepções dos alunos.

Figura 11
Pressupostos de categorização: dimensão inovação.
Fonte: dados da pesquisa.
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4.2.2.3 A percepção acerca da dimensão ambiente acadêmico

No pressuposto P1 dessa dimensão, quase 57% dos respondentes acreditam que a
relação professor-aluno tem contribuído para a melhoria da aprendizagem e
entendem que há participação dos alunos nos órgãos colegiados da IES. Se for feita
análise isolada de cada item, ou seja, ao analisar o pressuposto de categorização
P4 na questão nº 7, este revelou um dado inesperado, pois 45,45% dos
respondentes afirmaram desconhecer a participação nos órgãos colegiados da
FAPI. Já para a questão nº 6 não houve uma resposta correspondente a esse
pressuposto.

A Figura 12 reporta que 13% dos alunos tiveram opinião não favorável a essa
dimensão da reputação da FAPI.

Figura 12
Pressupostos de categorização: dimensão ambiente acadêmico.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.2.4 A percepção acerca da dimensão governança

A FAPI é tida como uma empresa transparente, participativa e ética por 71% dos
entrevistados. Os que concordaram parcialmente totalizaram 5%. Para 12% dos
entrevistados, a FAPI não corresponde aos ditames do que é propugnado pelo
conceito norteador para uma boa governança.
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Figura 13
Pressupostos de categorização: dimensão governança.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.2.5 A percepção acerca da dimensão cidadania

Observa-se, na Figura 14, que 51% dos respondentes percebem que a FAPI é uma
instituição que valoriza e incentiva ações cidadãs, contribuindo, assim, para a
formação de seus alunos e preocupa-se também com a comunidade em que está
inserida. Apurou-se, ainda, que 27% dos alunos desconhecem a importância dessa
dimensão.

Figura 14
Pressupostos de categorização: dimensão cidadania.
Fonte: dados da pesquisa.

65

4.2.2.6 A percepção acerca da dimensão liderança
Muito embora a missão da FAPI seja “formar lideranças para o mundo do trabalho”,
essa dimensão teve apenas 59% de respostas classificadas como P1, ou seja, de
acordo com o pressuposto de categorização. Dos respondentes, 20% declararam
uma percepção que veio de encontro ao conceito norteador.

Figura 15
Pressupostos de categorização: dimensão liderança.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.3 Síntese das percepções captadas pelo roteiro de entrevista em cada
dimensão e em seus correspondentes indicadores

A Tabela 21 faz uma síntese completa das avaliações fornecidas pelos entrevistados
para cada questão individual, de modo a permitir que se tenha uma ideia da
importância atribuída a cada indicador na formação da sua respectiva dimensão. Na
sequência, procedeu-se ao exame completo de cada resposta, fornecendo como
evidência excertos de falas dos respondentes.
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Tabela 21
Percepção dos respondentes sobre as dimensões - continua
Serviços
P1
Questões
N
%
1. Como você percebe a qualidade do 14 63,64
ensino ofertado pela FAPI?
2. Como você percebe a qualificação do 14 63,64
corpo docente da FAPI?
3. Como você avalia o retorno ao 17
investimento que está fazendo com a sua
formação na FAPI?
Total
45

P2
n
%
5 22,72

P3
n
%
2 9,09

P4
Total
n
%
n %
1 4,55 22 100

6

27,27

1

4,55

1

1

4,55

1

4,55

3 13,64 22 100

68,18 12 18,18

4

6,06

5

77,27

Inovação
4. Como você avalia a adoção de 19 86,36
metodologias inovadoras que têm sido
utilizadas pela FAPI (metodologias ativas,
classroom, biblioteca virtual)?
5. A matriz curricular do seu curso tem 15 68,18
produzido elementos adequados à
formação de uma capacidade inovadora?
Total

34

77,28

25

9,09

1

4,55

0

0

22 100

3

13,64

4

18,18 0

0

22 100

5

11,36

5

11,36 0

0,0

44 100

2

9,09

0

22 100

4

18,18 10 45,45 22 100

0

3

6,82

6

13,63 10 22,73 44 100

Governança
8. No seu entendimento, a gestão da 16 72,73 1
FAPI tem sido transparente?

4,55

3

13,64 2

9. No seu entendimento, a gestão da 12
FAPI tem sido participativa?
10. No seu entendimento, a gestão da 19
FAPI tem sido ética?
Total
47

56,82

7,58 66 100

2

Ambiente Acadêmico
6. No seu entendimento, a relação 20 90,91 0
0
professor-aluno na FAPI tem contribuído
para a melhoria da aprendizagem?
7. No seu entendimento, tem havido 5 22,73 3 13,64
participação dos alunos nos órgãos
colegiados da FAPI (CPA, NEP)?
Total

4,55 22 100

9,09 22 100

54,55

2

9,09

4

18,18 4 18,18 22 100

86,36

0

0

1

4,55

71,21

3

4,55

8

12,12 8 12,12 66 100

4

18,18

5

22,73 0

2

9,09

0

1

4,55

2

9,09 11 50,00 22 100

7

10,61

7

10,61 18 27,26 66 100

Cidadania
11. Como você avalia o incentivo que a 13 59,09
FAPI tem dado aos seus alunos para a
participação em projetos sociais?
12. No seu entendimento, as ações 13 59,09
socioambientais da FAPI têm sido
relevantes para a comunidade?
13. No seu entendimento, a realização do 8 36,36
trote solidário da FAPI tem sido relevante
para a sua formação como cidadão?
Total
34 51,52

0

2

9,09 22 100

0

22 100

7 31,82 22 100
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Tabela 21
Percepção dos respondentes sobre as dimensões - conclui
Liderança
P1
Questões
N
%
14. No seu entendimento, a Diretoria Geral 15 68,18
da
FAPI
tem
exercido
liderança
adequadamente?
15. No seu entendimento, a atuação dos 11 50,00
gestores da FAPI tem demonstrado visão
compartilhada de futuro?
Total
26 59,09
Fonte: dados da pesquisa.

P2
n
%
2 9,09

P3
n
%
2 9,09

P4
Total
n
%
n %
3 13,64 22 100

0

0

7

31,82 4 18,18 22 100

2

4,55

9

20,45 7 15,91 44 100

4.2.3.1 Respostas aos indicadores da dimensão serviços

Questão 1- Como você percebe a qualidade do ensino ofertado pela FAPI?

Dos respondentes, 64,64% afirmaram que há qualidade no ensino ofertado pela
FAPI, mas 22,72 % concordaram apenas parcialmente com essa questão. Do total
dos entrevistados, apenas dois (9,09%) têm uma visão que veio de encontro ao
esperado. Apresentam-se a seguir as respostas de alguns alunos, com o objetivo de
ilustrar o modo como eles argumentaram sobre o tema. As duas primeiras são de
dois alunos que tiveram suas respostas classificadas como P3; e as três seguintes
referem-se às daqueles que foram classificadas como P1.

A qualidade de ensino, acredito que falta em algumas aulas atualização dos
professores, alguns vêm com assunto já ultrapassado onde já no mercado de
trabalho está ultrapassado (R15).
O ensino de modo geral é regular. Contudo, o método avaliativo, na forma
como está 8,0 de prova e 2,0 de trabalhos, me parece ineficaz (R5).
A qualidade de ensino está cada dia melhor, com conteúdos importantes nos
quais são indicadas além das doutrinas atualizações externas em eventos
para complementação, superimportante (R20).
Percebo que a FAPI tem o comprometimento em manter os melhores
professores, podendo assim ofertar um ensino de qualidade (R7).
Muito bom, tem professores superqualificados tanto na teoria quanto na
experiência profissional, no nosso dia a dia (R6).
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Figura 16
Respostas da questão 1.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 2 – Como você percebe a qualificação do corpo docente da FAPI?

Constituindo também um indicador da dimensão serviços, essa questão visou
identificar a percepção dos alunos quanto à qualificação do corpo docente da IES.
Detectou-se que 64,64% reconhecem a qualificação do corpo docente, 27%
reconhecem parcialmente. Apenas um aluno (4%) respondeu contrário ao que
preconiza o conceito norteador, mostrado na Tabela 8:

O corpo docente é composto de profissional altamente qualificado e com
muitas experiências valiosas pra repassar aos alunos (R21).
O corpo docente da FAPI é qualificado, temos desde professores
especialistas até doutores, mas independente do título, todos dedicados e
comprometidos com o ensino e aprendizagem (R20).
Há certa disparidade, temos professores extremamente qualificados de um
lado e professores medíocres de outro (R5).
Alguns professores têm que se atualizar, pois o mercado está inovando, os
assuntos debatidos em sala às vezes não condiz com o mercado (R15).
A Figura 17 apresenta a percepção dos alunos em relação à questão 2.
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Figura 17
Respostas da questão 2.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 3 - Como você avalia o retorno ao investimento que está fazendo com a
sua formação na FAPI?

Nessa questão, 77% dos respondentes consideram que terão retorno satisfatório ao
investimento feito para a sua formação na FAPI. Cabe destacar que surpreendeu o
número de respostas anômalas ao conceito norteador e que serão apresentadas a
seguir:

Não tenho ideia do retorno (R18).
Médio. Acho que o curso de Direito também demanda status e a faculdade
não é conhecida (R4).
Acredito que está sendo bem produtivo, pois tive matéria boa, assim como
professores onde pude adquirir ótimos conhecimentos (R3).
Classificadas como P1 obtivera-se as seguintes declarações:

Foi o maior e melhor investimento que já fiz, acredito que a IES me
proporcionou uma experiência incrível, onde consegui realizar diversos
projetos (R22).
Meu investimento já mostra seus rendimentos com meu desempenho e
reconhecimento no ambiente de trabalho (R21).

70

Posso dizer que é o melhor retorno, pois sou bolsista e tenho por meio desta
bolsa a oportunidade de obter uma formação de extrema qualidade (R20).
A Figura 18 disponibiliza os percentuais de respostas à questão três da dimensão
serviços.

Figura 18
Respostas da questão 3.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.3.2 Respostas aos indicadores da dimensão inovação

Questão 4 - Como você avalia a adoção de metodologias inovadoras que têm sido
utilizadas pela FAPI (metodologias ativas, classroom, biblioteca virtual)?

De acordo com o pressuposto de categorização P1, 86,36% dos respondentes
aprovaram a utilização de metodologias inovadoras pela FAPI, ao passo que 9,09%
concordaram parcialmente com a existência de adoção de metodologias inovadoras.
Importante destacar que, entre os 22 entrevistados, apenas um (4,55%) forneceu
resposta contrária ao conceito norteador, sendo, portanto, classificado como P3
(Figura 19).
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Figura 19
Respostas da questão 4.
Fonte: dados da pesquisa.

Destacam-se as respostas do pressuposto de categorização P1:

Essas metodologias são excelentes e facilitam e agilizam as formas de
comunicação entre alunos e professores (R20).
O classroom é ótimo, contudo, muitos trabalhos e provas não têm um nível
técnico muito alto, de modo que muitos professores não exigem a leitura de
livros, tomando a biblioteca virtual quase inútil, apesar de ser ótima (R18).
A metodologia adotada para mim, e para alunos que escuto falar, facilitou
muito a comunicação com os professores. A biblioteca virtual ajudou, pois tem
muitos livros (R15).
A resposta que veio de encontro ao conceito norteador foi assim informada pelo
R18: “as metodologias inovadoras, muitas vezes, não funcionam”.

Questão 5 - A matriz curricular do seu curso tem produzido elementos adequados à
formação de uma capacidade inovadora?
Vale registrar que a matriz curricular é o “fio condutor” de um curso, estabelecendo a
direção a ser seguida pelo projeto pedagógico da instituição. A adoção de uma
matriz curricular que enseja a formação de uma capacidade inovadora apresenta-se
como um diferencial competitivo para a IES. Os entrevistados comungam com esse
entendimento, visto que 77,28% responderam de acordo com o conceito norteador e
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foram, assim, classificados como P1. Adicionalmente, 13,64% concordaram
parcialmente com a afirmativa de que a matriz curricular do curso em que estuda
produz elementos adequados à formação de uma capacidade inovadora. Destacamse algumas respostas classificadas como P1 e P2:

Sim, a matriz curricular auxilia tanto na formação quanto no mercado de
trabalho, porém poderiam existir outras opções de matérias optativas (R19).
Sim, buscando sempre estar atualizada com o que acontece no momento
(R6).
Em partes. O curso de Gestão de Recursos Humanos a meu ver poderia ter
matérias que aprofundassem mais a temática, de forma menos superficial
como a da lógica atual (R13).
Não, há matérias vagas, como metodologia e TCCI (R12).
A Figura 20 mostra a classificação resultante e deixa explícita a proeminência
das respostas que se adequaram à categoria P1.

Figura 20
Respostas da questão 5.
Fonte: dados da pesquisa.
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4.2.3.3 Respostas aos indicadores da dimensão ambiente acadêmico

Questão 6 - No seu entendimento, a relação professor-aluno na FAPI tem
contribuído para a melhoria da aprendizagem?

Alto percentual (90,91%) dos respondentes concordaram que a relação professoraluno na FAPI tem contribuído para a melhoria da aprendizagem. E somente 2
(9,09%) responderam contrariamente ao conceito norteador. Estes entendem que a
relação professor-aluno na FAPI não tem contribuído para a melhoria da
aprendizagem. Corroboram as respostas a seguir:

Sim, muito. Pois os professores e a diretoria são acessíveis, tornando uma
relação de confiança e desta forma melhorando a aprendizagem (R21).
Sim, pois nessa instituição temos um relacionamento próximo dos
professores, esse fato contribui para a aprendizagem, temos acesso para
sanar as dúvidas sem burocracias (R20).
Sim, a proximidade entre alunos e professores auxilia muito na aprendizagem
(R19).
Existe uma cultura muito paternalista, onde os professores ajudam mais com
trabalhos extras e aumento de prazo do que com dicas de leituras e
novidades, por exemplo. Isto cria alunos acomodados (R16).
A Figura 21 apresenta a classificação das respostas à questão 6.

Figura 21
Respostas da questão 6.
Fonte: dados da pesquisa.
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Questão 7 - No seu entendimento, tem havido participação dos alunos nos órgãos
colegiados da FAPI (CPA, NEP)?

Nesse caso, destaca-se uma grande anomalia nas respostas, implicando 45,45%
enquadradas como P4. Isso provavelmente deve-se ao fato de que os alunos
desconhecem estes órgãos e por isso, as respostas não se coadunam com as
perguntas. Apenas 22,73% dos respondentes reconhecem a participação dos alunos
dos órgãos colegiados da FAPI, tais como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e
Núcleo de Estruturação Pedagógica (NEP), como se depreende das respostas
apresentadas a seguir:

Ao menos no curso de Direito eu desconheço a participação (R19).
Não, nunca tinha ouvido falar pouco divulgado (R18).
Uma vez participei de uma avaliação da CPA. O NEP nunca ouvi falar (R12).
Sim, vejo muitos alunos que participam comprometidos (R7).
Até o presente momento sim (R10).
Sim, e é muito importante (R2).
A Figura 22, além de explicitar a categorização das respostas a essa pergunta,
destaca a particularidade do fato de que se trata da única questão para a qual as
respostas não coadunam com a pergunta.
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Figura 22
Respostas da questão 7.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.3.4 Respostas aos indicadores da dimensão governança

Questão 8 - No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido transparente?

A maioria (72,73%) dos 22 entrevistados entende que há transparência na gestão da
FAPI. Por outro lado, 13,64% dos componentes da amostra trabalhada
apresentaram respostas que vêm de encontro ao conceito norteador, como se nota
pela sequência de respostas:

Sim, sempre que tem algum problema ou até mesmo elogio, a gestão é bem
transparente em passar para os alunos (R15).
Acredito que sim, não vejo algo que desabone a gestão (R17).
Totalmente, estou contente com a forma que a FAPI conduz a gestão (R9).
Não, pois não há uma divulgação ampla dos investimentos e melhorias feitas
com os valores recebidos (R19).
Na Figura 23 estão os percentuais dos pressupostos de categorização.
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Figura 23
Respostas da questão 8.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 9 - No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido participativa?

Dos entrevistados, 54,55% afirmaram que percebem uma gestão participativa. E
apenas 18,18% não percebem a gestão da FAPI com essa qualidade:

Sim, fácil acesso e respostas rápidas (R16).
Sim, na medida adequada. Há universidades particulares que acabam abrindo
excessivamente a participação (R13).
Não, deixando muitas vezes de colaborar com alguns projetos de aluno e que
trariam um benefício para a FAPI (R18).
Creio que possa haver mais participação, interesse no que os alunos têm a
oferecer também. Até mesmo para solucionar problemas (R14).
A Figura 24 ratifica os dados apresentados.
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Figura 24
Respostas da questão 9.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 10 - No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido ética?

Os entrevistados que acreditam que a FAPI possui uma gestão ética totalizaram
mais de 83%. Apenas um teve sua resposta contrária ao que estabelece o conceito
norteador, perfazendo 4,55% do total de respondentes:
A instituição tem se posicionado de forma ética (R5).
Sim, trabalham com ética e transparência (R7).
Sim, pois a construção da instituição sempre foi pautada em uma base correta
e de valores reconhecidos pro seus alunos e funcionários (R21).
Sempre, ponto positivo da IES (R22).
Não, muitos casos de relacionamentos professor-aluno que a instituição é
omissa (R4).
Na Figura 25 visibilizam-se os percentuais de cada pressuposto de categorização
referentes à questão 10.
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Figura 25
Respostas da questão 10,
Fonte: dados da pesquisa,

4.2.3.5 Respostas aos indicadores da dimensão cidadania

Questão 11 - Como você avalia o incentivo que a FAPI tem dado aos seus alunos
para a participação em projetos sociais?

Foi identificado que 59,09% dos entrevistados concordam com o que preconiza o
conceito norteador. Significativo percentual teve respostas que vieram de encontro
ao preconizado pelo conceito norteador (22,73%).

Eles até fazem, mas cansamos de ir aos eventos sozinhos e só levar o nome
da FAPI, depois nem horas recebemos (R12).
Ruim. A divulgação é péssima (R4).
No curso de Direito não há grande incentivo comparado com os cursos de
gestão (R19).
A seguir, algumas respostas contendo pressupostos P1.

Muito valioso, pois auxilia na construção do conhecimento dos alunos por
praticarem seus aprendizados (R21).
A FAPI incentiva bastante a participação nos projetos sociais, isso é muito
importante, pois demonstra preocupação com a função social (R20).
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Por meio da Figura 26 constatam-se os percentuais dos pressupostos.

Figura 26
Respostas da questão 11.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 12 - No seu entendimento, as ações socioambientais da FAPI têm sido
relevantes para a comunidade?

Para essa questão, 59,09% das respostas vieram ao encontro do esperado, porém
houve um fator surpresa, visto que 31,82% foram anômalas.

Com certeza, acredito que qualquer ação social é relevante para a
comunidade, desde a ação mais simples até as que movem grandes equipes
(R22).
Sim, inclusive a horta é um projeto muito interessante e incentivo além de
tudo, uma alimentação saudável (R20).
Sim, com grande adesão por parte dos alunos e efetivo desempenho das
ações (R13).
Não tenho conhecimento sobre essa ação (R17).
Não conheço as ações, não posso opinar (16).
Até o momento não participei para poder opinar (R10).
A Figura 27 reforça a análise feita por meio do que foi declarado pelos entrevistados.
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Figura 27
Respostas da questão 12.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 13 - No seu entendimento, a realização do trote solidário da FAPI tem sido
relevante para a sua formação como cidadão?

O resultado dessa questão foi que 50% das respostas foram anômalos ao conceito
norteador. Com isso, inferiu-se que essa ação deverá ter tratamento especial, ou
seja, deverá ter novas estratégias de divulgação e conscientização da importância,
para que se tenha mais engajamento dos alunos. Mas 36,36% das respostas vieram
ao encontro do esperado.

Nunca participei do trote, mas acredito ser um trote onde não afeta a
integridade dos alunos, é produtivo (R15).
Desconheço esta realização (R13).
O trote solidário é muito importante, principalmente para a formação como
cidadão (R22).
Com certeza!!! É um momento de reflexão sobre a vida (R9).
Sim, pois a partir do mesmo podemos desenvolver uma noção de
responsabilidade com o próximo, sem situações constrangedoras (R20).
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Figura 28
Respostas da questão 13.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.3.6 Respostas aos indicadores da dimensão liderança

Questão 14 - No seu entendimento, a Diretoria Geral da FAPI tem exercido liderança
adequadamente?

As respostas de 68,18% dos entrevistados vieram ao encontro do que é esperado
pelo conceito norteador. Apenas duas respostas estavam em desacordo com o
estipulado pelo conceito norteador. E 13,64% tiveram respostas anômalas.
Respostas não consonantes com as perguntas atingiram o patamar de 13,64%.

A Diretoria Geral está sempre buscando a excelência em sua atuação,
sempre disposta a solucionar os problemas e disponível pessoalmente para
isso, sem burocracias (R20).
Maravilhosamente bem, sempre está aberta a crítica, tanto negativa quanto
positiva, se não tem a resposta na hora, depois vem e dá um retorno.
Incentiva nos eventos (R15).
Sim. Não consigo detectar falhas tendo olhar de aluna (R13).
Em todas as áreas (R9).

A compilação dos resultados dos pressupostos de categorização está na Figura 29.
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Figura 29
Respostas da questão 14.
Fonte: dados da pesquisa.

Questão 15 - No seu entendimento, a atuação dos gestores da FAPI tem
demonstrado visão compartilhada de futuro?

Os gestores da FAPI (50%) demonstraram uma visão compartilhada de futuro,
porém 31,82% das respostas vieram de encontro ao conceito norteador.

Com certeza, a gestão é alinhada com a atualidade, tecnologia e inovação.
Acredito que traz bastante conteúdo a somar, como exemplo disso pode-se
citar as palestras de alto gabarito que são trazidas aos alunos, assim como
portal com bom funcionamento, plataforma classroom e biblioteca virtual
(R13).
Demonstra-se uma vontade de ver a FAPI crescer, mas quem está de fora é
um futuro muito longínquo (R4).
Sim, sempre se preocupam com tendência e sempre repassam o que é de
melhor par aos alunos (R6).
Sim, com novos projetos, incentivando a participação dos alunos e
comunidade (R7).
Na Figura 30 ilustram-se os percentuais de cada pressuposto de categorização.
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Figura 30
Respostas da questão 15.
Fonte: dados da pesquisa.

As análises precedentes também atenderam ao terceiro e quarto objetivos de
mostrar a influência de cada dimensão de análise bem como de cada indicador na
percepção da reputação da FAPI por parte dos seus discentes. A predominância da
classificação P1 e P2 (atende total ou parcialmente aos ditames do conceito
norteador) foi claramente predominante. Particularmente, tal nuança é ainda mais
pronunciada para as dimensões serviço e inovação, para as quais se verificaram-se,
respectivamente, 86,36% e 88,64% de respostas classificadas como P1 + P2.
Tabela 22
Percentual de respostas que atendem total ou parcialmente aos ditames do conceito norteador
Dimensão
Serviços
Inovação
Ambiente Acadêmico
Governança
Cidadania
Liderança
Total
Fonte: dados da pesquisa.

P1 + P2
86,36%
88,64%
63,64%
75,76%
62,13%
63,64%
73,64%

4.3 Triangulação metodológica

Objetivando assegurar mais robustez às conclusões, procedeu-se a uma
triangulação de métodos quantitativos e qualitativos. Nesse sentido, cabe observar
que a dimensão da reputação da FAPI mais bem aprovada sob ambas as
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abordagens pelos discentes foi “serviços”. De modo análogo, ainda usando o
mesmo processo de triangulação, a pior avaliação coube à dimensão “ambiente
acadêmico”.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação diligenciou-se a apresentar e aplicar um modelo capaz de avaliar,
de modo sistematizado, a reputação da Faculdade de Pinhais sob a perspectiva do
seu corpo discente. Nesse sentido, após adentrar no referencial teórico concernente
ao tema “reputação”, a autora selecionou e adaptou o modelo Rep Trak de tal modo
a poder utilizá-lo tanto para uma pesquisa quantitativa quanto para uma pesquisa
qualitativa com os alunos da instituição de ensino da qual ela é diretora acadêmica.

Conforme explicitado, em detalhes, no item correspondente à análise dos
resultados, a avaliação dos discentes em relação à reputação da FAPI é bastante
auspiciosa, mormente em relação à sua dimensão “serviços oferecidos”. Nesse
caso, os alunos reconhecem peremptoriamente a qualidade do ensino a eles
disponibilizado e a existência de um retorno pelo investimento que fizeram ao
matricular-se nessa instituição de ensino. A análise qualitativa, por seu turno, trouxe
conclusão semelhante em relação a essa dimensão do modelo de reputação
utilizado.

Cumpre destacar que, ao apresentar, de forma sistematizada, a análise precedente,
almejou-se fornecer um instrumento gerencial e, até mesmo, de planejamento
estratégico para a instituição. Com esse intuito, os resultados apresentados nas
Tabelas 11 a 17 podem ser utilizados para indicar aos gestores a dimensão da
reputação da FAPI que deve ser priorizada para um trabalho de marketing (Tabela
11). Complementarmente, as Tabelas 12 a 17 devem ser consultadas para mostrar
quais os componentes de cada dimensão da reputação da FAPI devem ser
merecedores de ênfase especial. Desse modo, as tabelas citadas podem servir
como norteadoras para o delineamento de uma gestão estratégica ou para um
programa de marketing que tenha por base o modo como os discentes percebem as
diversas dimensões da instituição de acordo com o modelo aqui utilizado.

Adicionalmente, a análise qualitativa permite enriquecer a análise quantitativa
precedente, por explicitar como as respostas mais livres dos entrevistados
coadunam-se ou não com as respostas esperadas (conceitos norteadores, também

86

extraídos do referencial teórico utilizado como base conceitual para a construção do
modelo de análise aqui utilizado).

Cumpre destacar que a minha percepção, como diretora acadêmica da FAPI,
comunga com a afirmação anterior de que o estudo pode ser utilizado como
instrumento gerencial e de planejamento. De fato, com base no estudo, pode-se
afirmar, por exemplo, que a dimensão “ambiente acadêmico” requer maior atenção
por parte da IES. Os indicadores “participação dos alunos nos órgãos colegiados
(CPA, NEP)” e a “relação professor x aluno” foram os piores avaliados. Isso indica a
necessidade de ações mais efetivas de endomarketing.

À guisa de síntese, é pertinente afirmar que a presente dissertação respondeu à
pergunta de pesquisa e representa um instrumento gerencial e de planejamento
para a instituição estudada.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo também se justifica por trazer mais robustez
ao modelo Rep Trak, ao aplicá-lo a um novo contexto.

Sugere-se a repetição posterior da abordagem aqui utilizada, tanto para verificar
uma possível alteração na percepção da reputação da FAPI quanto para aperfeiçoar
o sistema de indicadores aqui utilizados para retratar as suas diversas dimensões.
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Apêndices
Apêndice A – Questionário de pesquisa: survey

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração – OES
Curso: (
Idade: 1 (

) Direito (
) Gestão (Administração, Contábeis, RH, PG e LOG)
) 17 a 29 anos; 2 (
) 30 a 49 anos; 3 (
) acima de 50 anos

A partir das afirmativas abaixo, assinale em uma escala de 1 a 5, sendo:
1. Discordo totalmente (fortemente)
2. Discordo parcialmente
3. Não concordo nem discordo (neutro)
4. Concordo parcialmente
5. Concordo totalmente (fortemente)
Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Não concordo
nem discordo

Concordo
parcialmente

O ensino ofertado pela FAPI é de
qualidade.
O corpo docente da FAPI é
qualificado.
A metodologia de ensino
é
adequada.
O processo de avaliação ensinoaprendizagem é adequado.
A FAPI cumpre a sua missão de
formar lideranças para o mundo do
trabalho.
A minha formação obtida na FAPI,
trará retorno ao meu investimento.
A FAPI promove inovação mediante
incorporação tecnológica (classroom,
biblioteca virtual).
A FAPI oferece práticas de ensino
inovadoras, para acompanhar as
transformações.
A FAPI busca parcerias com a
iniciativa pública e privada com vistas
à inovação.
A matriz curricular do meu curso é
inovadora.
Existe um sentimento de orgulho em
estudar na FAPI.
A relação professor-aluno contribui
para a melhoria da aprendizagem na
FAPI.
A FAPI valoriza o desempenho
acadêmico dos alunos.
A participação dos alunos nos órgãos
colegiados (CPA, NEP) é adequada.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15

O atendimento do NEP é satisfatório.

1

2

3

4

5

O FAPIC contribui para a minha
formação.

1

2

3

4

5

16

Gentileza responder as afirmativas abaixo

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Concordo
totalmente
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17

A gestão da FAPI é participativa.

18

A gestão da FAPI é transparente.

19

A gestão da FAPI é ética.

20
21

22

23

24
25
26
27
28

A FAPI incentiva a participação dos
alunos em projetos sociais.
A atuação do Núcleo de Prática
Jurídica é
relevante
para
a
comunidade.
A minha atuação do Núcleo de
Prática Jurídica é relevante para a
minha formação como cidadão.
A participação da FAPI no projeto
Justiça nos Bairros traz resultados
positivos para a comunidade.
A minha participação no projeto
Justiça nos Bairros é importante para
a minha formação como cidadão.
As ações socioambientais da FAPI
são relevantes para a comunidade.
O trote solidário é uma ação
relevante para a minha formação
como cidadão.
A liderança da Diretoria Geral
funciona adequadamente.
A liderança da Diretoria Acadêmica
funciona adequadamente.

29

A liderança da coordenação de curso
funciona adequadamente.

30

A atuação dos gestores da FAPI
demonstra visão compartilhada de
futuro.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Apêndice B - Roteiro de entrevistas

Dados do aluno(a) entrevistado(a)
Faixa etária

Curso
Direito

De 17 a 29 anos.
De 30 a 49 anos.
Acima de 50 anos.

Gestão (Administração,
Ciências Contábeis, Gestão de Recursos
Humanos, Logística e Processos Gerenciais)

Instruções
Responda todas as questões, de forma livre. Sua reposta é de suma importância para a
realização deste trabalho, peço a gentileza de responder todas as questões, não somente com
sim ou não. Não é necessário identificar-se
1. Como você percebe a qualidade do ensino ofertado pela FAPI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Como você percebe a qualificação do corpo docente da FAPI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Como você avalia o retorno ao investimento que está fazendo com a sua formação na
FAPI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Como você avalia a adoção de metodologias inovadoras que têm sido utilizadas pela
FAPI (metodologias ativas, classroom, biblioteca virtual)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. A matriz curricular do seu curso tem produzido elementos adequados à formação de uma
capacidade inovadora?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
6. No seu entendimento, a relação professor-aluno na FAPI tem contribuído para a melhoria
da aprendizagem?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
7. No seu entendimento, tem havido participação dos alunos nos órgãos colegiados da FAPI
(CPA, NEP)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
8. No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido transparente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
9. No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido participativa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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10. No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido ética?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Como você avalia o incentivo que a FAPI tem dado aos seus alunos para a participação
em projetos sociais?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
12. No seu entendimento, as ações socioambientais da FAPI têm sido relevantes para a
comunidade?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
13. No seu entendimento, a realização do trote solidário da FAPI tem sido relevante para a sua
formação como cidadão?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
14. No seu entendimento, a Diretoria Geral da FAPI tem exercido liderança adequadamente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
15. No seu entendimento, a atuação dos gestores da FAPI tem demonstrado visão
compartilhada de futuro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Apêndice C – Ofício entregue aos alunos
Pinhais, 03 de setembro de 2019

Análise da percepção dos alunos acerca da reputação da Faculdade de Pinhais FAPI

Prezado(a) aluno(a),

Estamos realizando uma pesquisa sobre a percepção dos alunos da Faculdade de
Pinhais, para análise de sua reputação, utilizando o modelo teórico Rep Trak. O
estudo tem objetivos acadêmicos e as informações fornecidas serão utilizadas sem
a identificação do entrevistado e serão analisadas de forma agregada, garantindo
sua confidencialidade, privacidade e anonimato. Trata-se, portanto, de subsídios
para a elaboração da minha dissertação de mestrado profissional em Administração,
com ênfase em Organizações de Ensino Superior da Fundação Pedro Leopoldo,
orientada pelo Prof. Dr. Wanderley Ramalho.

Solicitamos apresentar suas considerações em relação aos aspectos relacionados
neste questionário.

Agradecemos muitíssimo pelas respostas!

Atenciosamente,

Professora Salette Silveira Azevedo
Diretora Acadêmica

FAIXA ETÁRIA

CURSO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

De 17 a 29 anos
De 30 a 49 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 30 a 49 anos
De 30 a 49 anos
De 30 a 49 anos
De 30 a 49 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 30 a 49 anos
De 30 a 49 anos
De 30 a 49 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos
De 17 a 29 anos

Gestão
Gestão
Gestão
Direito
Direito
Gestão
Gestão
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Direito
Direito
Direito
Direito
Gestão
Gestão

1
P2
P1
P2
P2
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P3
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P4

2
P2
P1
P4
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P3
P2
P1
P1
P2
P1
P1
P2

No seu entendimento, a relação professor-aluno na FAPI tem contribuído para a melhoria
da aprendizagem?
No seu entendimento, tem havido participação dos alunos nos Órgãos colegiados da FAPI
( CPA, NEP)?
No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido transparente?
NO seu entendimento, a gestão tem sido participativa?
No seu entendimento, a gestão da FAPI tem sido ética?

4
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P3
P2
P1
P1
P1

5
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P3
P2
P2
P1
P3
P3
P1
P2
P1
P1
P1
P1

6
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P1

7
P4
P1
P4
P3
P3
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P4
P1
P4
P4
P4
P1
P2

8
P2
P1
P1
P3
P4
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P4
P3
P1
P1
P1

9
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P4
P2
P3
P1
P3
P4
P4
P1
P3
P4
P1
P1
P2

10
P4
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P4
P1
P1
P1

11
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P2
P2
P1
P1
P3
P1
P2
P1
P3
P1
P3
P3
P1
P1
P2

13
P4
P4
P1
P3
P4
P4
P1
P2
P1
P1
P4
P3
P4
P4
P1
P4
P4
P4
P4
P1
P1
P1

14
P1
P1
P1
P4
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P3
P1
P3
P1
P4
P1
P2
P4
P1
P1
P1

No seu entendimento, a atuação dos gestores da FAPI tem demonstrado visão
compartilhada de futuro?

No seu entendimento, a Diretoria Geral da FAPI tem exercido liderança adequadamente?

12
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P4
P4
P4
P4
P1
P1
P2
P1
P4
P4
P1
P4
P1
P1
P1

No seu entendimento, a realização do trote solidário da FAPI tem sido relevante para a
sua formação como cidadão?

Como você avalia o incentivo que a FAPI tem dado aos seus alunos para a participação
em projetos sociais?
No seu entendimento, as ações socioambientais da FAPI têm sido relevantes para a
comunidade?

A matriz curricular do seu curso tem produzido elementos adequados à formação de uma
capacidade inovadora?

3
P1
P1
P4
P4
P1
P1
P1
P3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P4
P1
P1
P1
P1

Como você avalia a adoção de metodologias inovadoras que têm sido utilizadas pela
FAPI (método. ativas, classroom, biblioteca virtual)?

Como você percebe a qualificação do corpo docente da FAPI?
Como você avalia o retorno ao investimento que esta fazendo com a sua formação na
FAPI?

Como você percebe a qualidade do ensino ofertado pela FAPI?

RESPONDENTE
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Apêndice D - Taxonomia das respostas fornecidas pelos entrevistados

15
P1
P1
P1
P3
P4
P1
P1
P3
P3
P1
P3
P3
P1
P1
P3
P4
P1
P3
P4
P1
P1
P4

