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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou a percepção de gestores de Instituições de Ensino 

Superior na Região Metropolitana de São Paulo visando compreender a influência 

dos fatores ambientais na gestão das IES através da proposição e validação de um 

modelo conceitual e um instrumento de pesquisa. A literatura apontou para uma 
convergência entre as teorias institucional, administração estratégica e gestão 

escolar de forma a mostrarem a influência de fatores ambientais externos e internos 

na gestão. A relevância deste trabalho verificou-se através de evidências empíricas 

tratadas na modelagem de equações estruturais que confirmou o modelo proposto 

apontando que os fatores ambientais externos são os que mais influenciam a gestão 

das IES na percepção dos respondentes. Desta forma o trabalho contribuiu para o 
preenchimento de uma lacuna existente nos estudos acadêmicos sobre a gestão 

escolar. 

 

Palavras-chave: educação superior; Instituições de Ensino Superior; gestão 
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ABSTRACT  

 

 

This research investigated the perception of managers of Superior Education 
Institutions in the Metropolitan Region of São Paulo aiming at to understand the 

influence of the ambient factors in the management of the IES through the proposal 
and validation of a conceptual model and an instrument of research. Literature 
pointed with respect to a convergence between the theories institucional, strategical 
administration and pertaining to school management of form to show the influence of 
external and internal ambient factors in the management. The relevance of this work 
was verified through empirical evidences treated in the structural equations modelling 
that confirmed the considered model pointing that the external ambient factors are 
the ones that more influence the management of the IES in the perception of the 
respondents. In such a way the work contributed for the fulfilling of an existing gap in 
the academic studies on the pertaining to school management. 
 
Keywords: superior education, Institutions of Superior Education, management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Tema e Objeto de Pesquisa 

 

O atual sistema de educação brasileiro foi construído a partir da Constituição 

Federal que em seu artigo sexto (BRASIL, 2006) garantiu a todos o direito à 

educação e conferiu ao Estado, às unidades federativas e aos municípios 

responsabilidade no provimento dela. A mesma Lei Magna ainda determinou a 

autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial às 

universidades, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a liberação do 

ensino à iniciativa privada (desde que obedeça às normas gerais da educação 

nacional) previamente autorizada e posteriormente avaliada em sua qualidade pelo 

Poder Público, bem como a possibilidade do recebimento de apoio financeiro do 

Estado para atividades universitárias de pesquisa e extensão.  

 

Em 1996 um complemento à Constituição conferiu novas condições e 

possibilidadesprincipalmente ao ensino de nível superior: a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, que neste trabalho foi chamada de LDB/1996. Algumas destas 

situações foram os cursos sequenciais, o ano letivo de duzentos dias de trabalho 

acadêmico efetivo, a instituição dos programas de ensino à distância, a avaliação 

das IES, as políticas de qualificação docente, a abertura do campo a instituições não 

universitárias e a Década da Educação que previa entre os anos 1996 e 2006 a 

realização de ações como o recenseamento de alunos, a matrícula no ensino 

fundamental a partir dos 6 anos de idade e a admissão de professores habilitados 

em nível superior (BRASIL,1996). 

 

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2007a) anunciaram que a legislação somada aos investimentos em educação 

realizados pelo governo brasileiro fez com que o número de IES juntamente com o 

número de matrículas crescesse suficientemente ao ponto de estabelecer uma 

relação de competitividade antes não existente no campo do ensino superior, o que 

teria trazido às IES a necessidade de uma melhor gestão. (COLOMBO, 2004) 
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 Os mesmos dados identificaram o Estado de São Paulo como o detentor da 

maior parte destas organizações no Brasil, situando uma concentração de IES na 

região metropolitana da capital (aproximadamente 250 IES) e mostrou que algumas 

destas instituições foram criadas após a publicação da LDB/1996 (aproximadamente 

90 IES). À luz de Porter (2004) este desenvolvimento pelo qual passaram as escolas 

poderia ser caracterizado como seu processo evolutivo, no qual forças em 

movimento criaram incentivos ou pressões para mudanças.  

 

Vários processos dinâmicos poderiam representar esta evolução envolvendo 

alunos, incertezas, conhecimentos e experiência, inovação e mudanças estruturais 

no próprio campo organizacional da educação ou nas políticas governamentais. 

Zabalza (2004) apontou a massificação, a crescente heterogeneidade dos 

estudantes, a redução dos investimentos, o surgimento da nova cultura da 

qualidade, as novas orientações na formação e a incorporação do mundo das novas 

tecnologias e do ensino à distância como algumas das principais alterações na 

educação superior. 

 

Observaram-se alguns movimentos no campo da educação no Brasil. Em 

2008, o jornal diário Folha de São Paulo noticiou que: 

 

 A exemplo de outras universidades, a Fundação Getúlio Vargas 

passou a oferecer dupla graduação na qual o estudante teria a 

possibilidade de, em tempo menor � 7 anos, cursar direito e 

administração (CALGARO, 2008); 

 

 O governo federal aumentou em 28% o número de vagas em IES 

federais privilegiando cursos noturnos e estados das regiões Nordeste 

e Sul do país; o governo de São Paulo anunciou a abertura de 6 

Faculdades de Tecnologia instaladas nas regiões metropolitana, 

interior e litoral (IGLESIAS; SANDER, 2008);   

 

 O governo do estado de São Paulo viabilizou a abertura de cursos de 

graduação à distância na Universidade de São Paulo, Universidade 
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Estadual Paulista �Julio de Mesquita Filho�e  Universidade Estadual de 

Campinas (CREDENDIO; CALGARO, 2008). 

 

Instituições antes isoladas iniciaram movimentos de fusões e aquisições 

transformando-se em grandes grupos educacionais como a Estácio Participações, a 

Anhanguera Educacional, a Kroton Educacional e o Sistema Educacional Brasil � 

grupo SEB, que além de possuírem um grande número de IES em sua estrutura, 

conformaram-se como empresas de capital aberto. Outros fatos como o surgimento 

de grupos ainda pequenos como o Cruzeiro do Sul formado pela Universidade 

Cruzeiro do Sul, Centro Universitário Módulo e Centro Universitário do Distrito 

Federal, e a internacionalização da Universidade Anhembi Morumbi que desde 2005 

integrou a Rede Internacional de Universidades Laureate, também foram 

observados. 

 

Catani e Oliveira (2000), Morosini (2001) e Altmann (2002) apontaram a alta 

influência de organismos de atuação global na elaboração das políticas nacionais de 

educação e afirmaram que as atuais políticas e possibilidades tecnológicas tendiam 

a diminuir a distância entre instituições públicas e privadas, constatando que as IES 

estariam adotando em sua gestão pressupostos praticados em instituições não 

educacionais. Tais fatos pareceram revelar a emergência de uma gestão diferente 

do que até então vinha se praticando cujas ações eram moldadas dentro da 

instituição levando-se em conta as orientações pedagógicas num ambiente interno 

altamente institucionalizado, mas que hoje também tem que responder a demandas 

provindas do ambiente externo; o contexto denotou que talvez as IES e seus 

gestores não estivessem prontos para identificar quais seriam estes fatores que 

influenciam sua gestão e isso poderia causar prejuízos tanto para as IES quanto 

para os alunos.  

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

Autores que trataram de administração estratégica relataram que o 

desempenho de uma organização é afetado por diversos fatores, enfatizando a 
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influência dos ambientes externo e interno aos quais a organização está submetida. 

(PORTER,1989; 2004; BARNEY; HESTERLY, 2007) 

 

 A respeito, a literatura indicou alguns trabalhos direcionados à educação, 

como Motta (2003) que ao tecer comentários sobre as abordagens funcionalista, 

burocrática e contingencial, utilizou escolas e universidades para exemplificar as 

tipologias organizacionais mencionadas no texto; Meyer e Rowan (1977) ofereceram 

algumas reflexões sobre escolas dentro da abordagem institucional. As IES podem 

estar se utilizando de práticas legitimadas em outros campos cuja validade e 

legitimidade na gestão das IES ainda não puderam ser confirmadas. (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983) 

 

A revisão bibliográfica apontou para a ocorrência preponderante dos 

seguintes fatores ambientais externos nas IES: ambiente externo (enquanto 

ambiente geral e ramo de atividade) e necessidade de legitimidade; por outro lado 

identificaram-se os fatores ambientais internos: recursos internos e visão 

organizacional. No entanto, havia falta de evidências empíricas relatando a 

percepção dos gestores sobre estes fatores e neste sentido o problema de pesquisa 

que orientou este trabalho foi: a percepção dos gestores sobre a influência de 

fatores ambientais na gestão de IES da RMSP coincidia com os fundamentos e 

pressupostos teóricos presentes na teoria institucional, administração estratégica e 

gestão escolar?  

 

1.3 Objetivos Geral e Específicos 

 

O objetivo geral foi apurar se a percepção gerencial da influência de fatores 

ambientais na gestão de IES coincidia com os fundamentos e pressupostos teóricos 

para explicar eventuais diferenças. Assim quatro objetivos específicos foram 

traçados: 

 

a) Identificar os fundamentos e pressupostos teóricos e contexto; 
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b) Desenvolver um modelo conceitual que identificasse variáveis latentes e 

observadas que auxiliassem na análise das influências ambientais na gestão 

das IES; 

 

c) Desenvolver um instrumento de caráter quantitativo que possibilitasse aplicar 

e validar o modelo anteriormente proposto, e 

 

d) Comparar os fundamentos e pressupostos teóricos e os resultados da 

pesquisa empírica buscando explicar as eventuais diferenças com base no 

contexto. 

 

A principal contribuição deste trabalho estaria na confirmação de que 

fundamentos e pressupostos teóricos de outros campos organizacionais estão 

sendo utilizados na gestão de IES de acordo com a percepção dos gestores, através 

da elaboração e disponibilização de duas ferramentas (modelo e instrumento de 

medição) uma vez que as teorias mostraram a importância do estudo do ambiente e 

seus fatores para a sobrevivência das organizações de uma forma geral. 

 

1.4 Delineamento Metodológico do Estudo 

 

De acordo com a questão e os objetivos geral e específicos de pesquisa, 

este trabalho utilizou-se de uma metodologia quantitativa de análise denominada 

análise multivariada. Dentre as técnicas disponíveis foi escolhida a modelagem de 

equações estruturais que frequentemente, em Administração, estava associada a 

estudos de marketing, financeiros, valores organizacionais e sistemas de 

informação; a utilização da técnica para exame das relações entre os fatores 

ambientais e a gestão de IES não foi identificada nos estudos mencionados 

anteriormente. Este exame de relações foi realizado com dados colhidos mediante a 

auto-aplicação de um survey à gestores de IES da Região Metropolitana de São 

Paulo no segundo semestre de 2009. 

 

O survey foi composto por 28 assertivas que representam as 28 variáveis 

observadas dos construtos endógenos e exógenos do modelo conceitual mais 3 
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questões de identificação, passando por uma etapa de pré-teste antes da aplicação 

para coleta de dados. 

 

1.5 Justificativa para a Pesquisa 

 

Uma busca entre os anos de 1999 e 2009 em periódicos em administração 

classificados com nível A pela Qualis, na página da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós Graduação em Administração e no banco de teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, revelou que a existência de um 

grande número de trabalhos realizados sobre IES concentrados em temas como 

educação à distância, marketing educacional, avaliação institucional, análises sobre 

cursos de administração, responsabilidade social e gestão do conhecimento. A 

maior parte das publicações tratava sobre IES das regiões Sul - notadamente Santa 

Catarina - e Nordeste do Brasil a exemplo dos estudos de Forte e Nogueira (2006) e 

Reischelt e Cobra (2008). 

 

Trabalhos que tratavam sobre gestão em IES limitaram-se a análises da 

concorrência e ferramentas de gestão como a análise SWOT
1 e BSC2; um trabalho 

realizou estudos sobre ambiental legal e respostas estratégicas (CRUBELLATE; 

VASCONCELOS, 2007) e outro sobre teoria institucional e gestão universitária 

(LOPES, 1999), porém focados em avaliação institucional. Notou-se que os 

trabalhos retrataram que a gestão das IES estava preponderantemente baseada na 

avaliação institucional; verificou-se também o predomínio de técnicas qualitativas na 

realização dos estudos. 

 

Sobre a proposição de modelos identificaram-se trabalhos que propunham 

modelos econométricos para gestão de inadimplência, da lealdade dos alunos, de 

gestão de resultado, de gestão ambiental, de avaliação institucional utilizada para 

melhoria da qualidade, indicadores de desempenho, competitividade e plano de 

negócios para IES. Somente um artigo tratou sobre mudanças ambientais e 

                                                
1 Metodologia de análise ambiental que identifica forças e fraquezas no ambiente interno, 

oportunidades e ameaças no ambiente externo. (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
2  Metodologia utilizada para efetuar controles estratégicos e financeiros e que avaliam o desempenho 

nas empresas. (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
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posicionamento estratégico, localizado na Revista de Administração Pública 

(MACHADO DA SILVA, 2003). Percebeu-se que havia uma lacuna no que diz 

respeito à percepção dos gestores sobre a influência dos fatores ambientais na 

gestão e ao foco na região metropolitana de São Paulo, o que este estudo se propõe 

a contribuir. 

 

1.6 Organização do Texto 

 

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 mostra uma 

contextualização com a finalidade de mapear e apresentar o campo de estudo; na 

sequência o Capítulo 3 apresenta o levantamento bibliográfico sobre os fundamentos 

e pressupostos teóricos da pesquisa colhidos das abordagens institucional, 

administração estratégica e gestão de IES; no Capítulo 4 constam a metodologia 

utilizada para a confecção do trabalho com suas respectivas hipóteses e modelo 

conceitual, opções metodológicas e justificativas; a análise dos resultados será 

apresentada no Capítulo 5 seguida das Considerações Finais e dos elementos pós 

textuais.  

 

A pesquisa concluiu que na percepção dos gestores, a influência dos fatores 

ambientais na gestão das IES em parte coincidiu com os fundamentos teóricos 

apresentados na medida em que os fatores ambientais externos influenciaram mais 

as IES do que os fatores ambientais internos, porém a relação teórica entre os 

construtos �ambiente externo� e �fatores ambientais externos� estimada como 

significativa e positiva, não foi verificada. Desta forma modelo e instrumentos iniciais 

assumiram um formato diferente do inicial e devem ser testados novamente, com 

outras opções metodológicas para generalização dos resultados. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com a finalidade de mapear o campo da educação superior na RMSP 

destaca-se a seguir uma análise dos contextos global e nacional, focando a Região 

Metropolitana de São Paulo.  

 

2.1 Contexto Global 

 

Catani e Oliveira (2000), Morosini (2001) e Altmann (2002) afirmaram que as 

políticas de educação superior no Brasil foram influenciadas por demandas de 

organismos de atuação global. 

 

O atual cenário do ensino superior brasileiro se deveu principalmente a três 

iniciativas: uma publicação do Banco Mundial entitulada �La enseñança superior: las 

lecciones derivadas de la experiência� que pretendia diagnosticar a crise atual e 

definir políticas e estratégias para implementação de reformas; quatro publicações 

da United Nation Education, Science and Culture Organizations que buscavam 

redefinir o papel da educação superior e da universidade � �Documento de política 

para el cambio y el desarollo em la educación superior�, �Educação: um tesouro a 

descobrir�, �Declaração Mundial sobre a educação superior no século XXI� e �Marco 

referencial de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento da educação 

superior�; e finalmente o relatório �Pour un modele européen denseignement 

supérieur�, ou relatório Attalli, que propunha profundas mudanças no sistema 

francês de educação superior para que este passasse a ocupar papel fundamental e 

acompanhar as revoluções na ciência e tecnologia (CATANI; OLIVEIRA, 2000). 

 

Conforme Altmann (2002) o BIRD condiciona os empréstimos ao 

cumprimento de uma série de condições financeiras e regras de conduta, como a 

excelência em qualidade. Nesta perspectiva o autor pontuou que ao indicar a 

necessidade do fornecimento de serviços básicos à população e monitorar isso 

através de números ou indicadores, o organismo induzia os países à construção de 

políticas governamentais que tratavam saúde, planejamento familiar e educação 

(entre outros) pela lógica empresarial. Continuou afirmando que de acordo com o 
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BIRD, fora a educação fundamental que deveria ser administrada pelo governo, os 

demais níveis de ensino (médio, profissionalizante e ensino superior) deveriam ser 

privatizados. 

 

Morosini (2001) comentou que havia a indicação para utilização de modelos 

europeus já validados de avaliação institucional. A exemplo disso, verifica-se que 

anualmente o Ministério da Educação divulga no Brasil um indicador de qualidade 

que mensura o desempenho das IES baseado na média ponderada das notas de 

curso de graduação e pós-graduação, denominado Índice Geral de Cursos (INEP, 

2009). O indicador é composto pelas medidas obtidas do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes somado às notas conferidas ao corpo docente, infra-

estrutura e organização didático-pedagógica e é publicado anualmente, referindo-se 

ao ano anterior para obtenção dos índices. 

 

De acordo com o INEP (2009) notas consideradas insatisfatórias neste 

indicador que exibe valores contínuos de 0 a 500 e escala de 1 a 5 podem ser 

penalizadas com a suspensão de algumas atividades como abertura de campi, 

cursos ou vagas, redução de vagas em cursos com pior desempenho, suspensão 

temporária de processos seletivos e em última instância o descredenciamento que 

impediria a continuidade da prestação de serviços das IES. 

 

Por fim, destaca-se a influência da UNESCO na elaboração das atuais 

políticas educacionais. A Conferência Mundial de Paris realizada em 1998 

configurou-se como um grande marco nas orientações para o ensino superior no 

mundo e foi precedida por conferências regionais (Havana, Dacar, Tóquio, Palermo 

e Beirute) realizadas como etapas preparatórias que apontavam a preocupação do 

organismo com a qualidade da educação superior, o que fez temas como avaliação 

institucional e credenciamento ganharem importância no contexto das IES. No 

documento produto desta conferência dividido em três grandes seções (Missões e 

Funções da Educação Superior, Ações Prioritárias no Plano dos Sistemas e 

Instituições e Ações que Deveriam Empreender-se no Plano Internacional), chamou 

à atenção a recomendação de que as missões das IES deveriam ser definidas com 

base num exame das necessidades atuais e futuras da sociedade (UNESCO, 1998) 
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deixando clara a influência dos fatores ambientais externos sobre a organização 

universitária. 

 

Enquanto rede para disseminação de modelos observou-se no campo da 

educação superior o desenvolvimento da gestão educacional e sua ligação com as 

necessidades de mercado, exemplificados pela adoção de critérios de desempenho 

e padronização como as certificações International Standartization Organization por 

algumas IES. 

 

Altmann (2002) e Morosini (2001) afirmaram que a noção de qualidade na 

educação superior ainda está em construção e por vezes é confundida com 

isomorfismo. No entanto um documento da UNESCO (1998) indicou que o conceito 

de qualidade deveria seguir a lógica de mercado quando propõe uma medição do 

nível em que os alunos atingem os objetivos propostos pela IES onde estudam; em 

documento anterior (UNESCO, 1996) afirmou-se que a divisão por disciplinas pode 

não atender as necessidades do mercado e que o sucesso acompanharia as IES 

que transpusessem os limites entre as disciplinas atingindo a interdisciplinaridade.  

 

Schugurensky (2002) exemplificou a relação das IES com o mercado no 

caso canadense de educação superior relatando que em 1983 foi realizado um 

fórum que reuniu reitores de universidades e gestores das empresas mais 

importantes do país com o objetivo de desenvolver uma melhor articulação entre a 

educação superior e o mercado, vinculando a pesquisa com as necessidades da 

indústria. 

 

 
2.2 Contexto Nacional 

 

 

Considerando as evidências de que as políticas de educação no Brasil 

possam ter recebido influências do contexto global, tornou-se relevante recuperar os 

antecedentes históricos para procurar compreender a atual conformação do contexto 

nacional.  
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2.2.1 Resgate Histórico 

 

Para Freire (2001) o planejamento educacional de um país deveria 

contemplar a cultura nacional funcionando como estabilizador ou fator de mudança 

desta, pois conforme afirmaram Motta e Caldas (2007) a cultura nacional é uma das 

mais importantes causas das diferenças entre as culturas organizacionais. Chauí 

(2001) caracterizou a universidade como uma instituição social que exprime 

historicamente a sociedade da qual faz parte. 

 

A influência das universidades européias marcou as instituições brasileiras à 

medida em que em 1920 os primeiros cursos abertos foram as faculdades de direito, 

ciências jurídicas e sociais, engenharia e medicina. Com a fundação da USP em 

1934 deu-se início à tentativa de integrar os diversos cursos e aplicação da ciência 

que viria a se concretizar com o modelo vigente (CUNHA, 1989). 

 

Segundo Cunha (1989) foram os padres jesuítas que à época da ocupação 

do país trouxeram as primeiras escolas. Inicialmente a abertura de universidades 

teria sido evitada para reprimir uma possível pressão contra as instituições do 

império português. Após a criação das primeiras escolas no Brasil, a educação 

superior no início era representada por faculdades profissionais pulverizadas e 

estatais e até o final da década de 1960 por instituições confessionais cujas áreas 

do conhecimento mais privilegiadas eram a medicina, o direito e a engenharia 

(CALDERON, 2000). 

 

O primeiro estatuto das universidades brasileiras (parte da chamada 

Reforma Francisco Campos) reforçava este privilégio ao reconhecer como 

universidade a instituição que tivesse três de uma lista de quatro cursos em 

funcionamento - faculdade de medicina, escola de engenharia, faculdade de direito e 

faculdade de educação, ciências e letras (CUNHA, 1989). 

 

Apontou-se que diante da incapacidade pública de suprir a demanda da 

classe média apoiadora principalmente do regime governamental de 1964 (CHAUÍ, 

2001), através de uma reforma pacificadora com o uso de mecanismos regulatórios 

o governo procurou prover o país de educação superior através da abertura de 
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instituições públicas em nível federal, estadual e municipal, viabilizando também a 

entrada de instituições privadas.  

 

Para Buarque (1994) e Tragtenberg (2004) a universidade atual revive uma 

crise povoada pelo medo do erro, da aventura e do desapego aos dogmas, citando 

que doze grandes �sustos� marcaram o século XX de forma a conturbar 

estruturalmente o modelo universitário como o movimento da globalização focado na 

cultura, na informação e no conhecimento, a desintegração social, a descoberta dos 

limites do crescimento, do valor da diversidade e da necessidade da ética. 

 

Buarque (1994) afirmou que esta crise é marcada pela perda de interesse 

dos alunos que mudam de curso ao sabor das oportunidades profissionais 

oferecidas pelo mercado e pela perda de motivação do professores que reclamam 

por salários melhores e investimento em pesquisa.  

 

Chauí (2001, p.40) destacou que alguns traços sociais antidemocráticos e 

anti-republicanos na universidade como �o reforço da submissão aos padrões 

neoliberais que subordinam os conhecimentos a lógica do mercado, da privatização 

do que é público, e da submissão à ideologia pós-moderna�.  

 

Buarque (1994) enxergou a universidade como uma produtora de cursos a 

serviço do mercado desprovida de razões éticas e epistemológicas tentando por 

vezes impedir o avanço do conhecimento através de uma postura conivente; 

Tragtenberg (2004, p.15) afirmou que a favor do serviço à comunidade �a 

universidade se marginaliza ao formar profissionais que deturpam dados 

econômicos, praticam a advocacia da exceção ou a medicina comercial e ao 

comercializar produtos de acordo com os interesses econômicos, destinados aos 

alunos que possam pagar por eles, deixando de lado a ética para se transformar 

numa �multiversidade�, ou seja, uma entidade prestadora de serviços formatados à 

capacidade de compra da sociedade�. 

 

Segundo Schugurensky (2002), apesar de diminuir sua influência no 

ambiente das IES à medida que diminuiu seu financiamento, o governo é um dos 

principais responsáveis pela atual configuração da educação superior no país. O 
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sistema educacional brasileiro ganhou novas perspectivas nas décadas de 1980 e 

1990 notadamente com a ascensão de três diretrizes legais que até então 

organizam suas atividades: a Constituição Federal de 1988, a LDB/1996 e a 

Emenda Constitucional 14 de 1996. 

 

 Por estas diretrizes a conformação do sistema de educação nacional possui 

duas frentes: a educação básica (constituída pela educação infantil, fundamental e 

ensino médio) e a educação superior, cuja gestão (sob alguns aspectos) será 

apresentada no item 3.3 do próximo capítulo.  

 

 

2.2.2 Contexto Atual 

 

De acordo com o INEP (2007b) a autonomia dos três níveis do poder 

executivo encarregou cada qual a dedicar-se a um tipo de educação: os municípios 

são responsáveis pela educação infantil e fundamental, os estados pela educação 

fundamental e média e a federação pela educação superior além do apoio a 

municípios e estados em suas políticas. 

 

A educação superior foi reservada aos concluintes do ensino médio que 

tiveram seu ingresso aprovado por um processo de seleção e abrange cursos de 

graduação, pós-graduação e sequenciais; as IES são as organizações responsáveis 

pelo oferecimento da educação superior à população brasileira. De acordo com sua 

organização administrativa as IES foram classificadas em instituições públicas e 

privadas e de acordo com a organização acadêmica em Instituições Universitárias 

(universidade, universidades especializadas, centros universitários) e Instituições 

não Universitárias (faculdades integradas, faculdades isoladas, institutos superiores 

de educação, CEFETs e os CETs). 

 

Conforme Barreyro (2008) mudanças permitidas pela LDB/1996 resultaram 

no surgimento dos cursos de educação à distância, cursos de curta duração, 

avaliação das IES, políticas de qualificação docente e a abertura do campo a 

instituições não universitárias, além da autonomia universitária. De acordo com a 
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Estácio Participações (2009) alguns fatores levaram à expansão do ensino superior 

no país: a elevação da renda real da população, a exigência do mercado pela 

qualificação da mão-de-obra, a grande demanda por cursos de especialização e 

reciclagem e a pressão do governo federal (manifestada no Plano de 

Desenvolvimento da Educação) pelo aumento da escolarização da população, 

inclusive do nível de educação superior. 

 

Em uma crítica à regulamentação da educação no Brasil, Nunes (2007) 

identificou que o conceito de universidade no país não partiu de premissas 

pedagógicas, mas foi oriundo da legislação; foi uma lei que definiu o que é e como 

deve constituir-se uma instituição de ensino superior, o que o autor classificou como 

insuficiente se comparado com IES de nível internacional. 

 

Chauí (2001, p.51) acrescentou que �a educação passou a ser um negócio 

do ministério do planejamento muito mais do que um assunto do ministério da 

educação, ou melhor, este último é um mero apêndice do primeiro�. Para Nunes 

(2007) o aparato legal ignorou também as distinções explícitas entre as instituições 

públicas e privadas. Segundo o autor as instituições privadas e lucrativas que 

dependem exclusivamente dos lucros auferidos pelos recursos originados da oferta 

de serviços e não recebem incentivo governamental para engajarem-se mais 

fortemente no trabalho de pesquisa possuíam uma gestão caracterizada por 

pressupostos administrativos presentes em entidades não educacionais, orientadas 

pelas necessidades de mercado e através de uma matriz curricular; as não 

lucrativas ou públicas mantidas pelos recursos públicos ou doações caracterizaram-

se por possuir uma gestão compartilhada que é apoiada nos órgãos colegiados e 

buscam legitimidade ao prover formação acadêmica aos discentes através de 

disciplinas científicas.  

 

A oferta cada vez maior de instituições e cursos, a mudança nas políticas de 

acesso aos estudantes promovidas pelo Ministério da Educação, a política 

econômica atual e seus resultados e as exigências oriundas do mercado de trabalho 

também trouxeram novos perfis discente e docente às IES. Estudos que visam 

identificar estes novos perfis têm sido conduzidos, a exemplo da pesquisa realizada 

por Rocha e Graneman (2003) inquirindo os candidatos ao ensino superior sobre as 
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razões que os levariam a optar por determinada instituição de ensino privado 

propondo atributos como proximidade da casa ou do trabalho, infra-estrutura e 

instalações, tradição ou status da instituição, preço da mensalidade, avaliação dos 

cursos oferecidos, aceitação da instituição no mercado de trabalho, horários 

disponíveis, método de ensino e segurança no campus. 

 

Machado et al (2006) indicaram a emergência de outros temas no cenário da 

gestão educacional superior como a responsabilidade social, o meio ambiente e o 

planejamento estratégico. Estes novos temas ao mesmo tempo renovaram o modo 

de gerir instituições de ensino e aguçaram as reflexões dos críticos (CALDERON, 

2000; CHAUÍ, 2003) que utilizando termos como �mercantilização do ensino� e 

�desinstitucionalização da universidade� demonstraram sua preocupação com os 

aparentes rumos que o ensino superior vem tomando no país. Exemplificando esta 

preocupação menciona-se a divulgação anual de dois índices que medem a 

qualidade das IES no mundo: o índice da Times Higher Education que considera 

número de estudantes em programas de internacionalização, citações por produção 

científica e índices relacionados ao corpo docente e administrativo; o índice da 

Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan que classifica as IES 

pela sua produção científica e citação de autores. 

 

A Times Higher Education (2009) mostrou que em 2009 nenhuma IES 

brasileira foi citada na classificação das 200 Top Universities do mundo apontando o 

desempenho que vinha decadente desde 2007. Pelo ranking da Higher Education 

Evaluation & Accreditation Council of Taiwan (2009) a Universidade de São Paulo 

apareceu citada entre as 100 melhores superando seu índice de 2008 ( centésima 

colocação) ocupando a posição 78 em 2009. Também figuraram neste índice mais 6 

IES brasileiras entre elas a UNESP (437 lugar) e a UNIFESP (485 lugar) que 

possuem campi localizados na RMSP e alcançaram índice para colocação entre as 

500 melhores do mundo em 2009. 

 

Chauí (2001) elencou diversos pontos que trouxeram a instituição 

universitária à sua posição atual: as matrículas por disciplina, a criação do curso 

básico, a unificação do vestibular por regiões, o ingresso por classificação, a 
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fragmentação da graduação, o surgimento das licenciaturas curtas e a 

institucionalização da pós-graduação. 

 

Catani, Oliveira e Dourado (2004) acrescentaram aos pontos de Chauí a 

inclusão do exame nacional de cursos, a avaliação das condições de ensino e a 

sistemática de credenciamento comentando que tais práticas marcaram a passagem 

da universidade para uma instituição de resultados que busca adaptar-se às 

pressões do mercado, suas atividades econômicas e organizações produtivas, 

provocando uma ruptura nas suas finalidades institucionais.  

 

Para Nunes (2007, p.11) �a educação superior no país é um acontecimento 

tardio� cujo crescimento recente ainda não contemplou as necessidades 

manifestadas pela sociedade. Para Chauí (2001) o acesso da maioria aos estudos 

superiores fez com que as IES deixassem de lado seu critério seletivo e passassem 

a formar �incompetentes sociais e políticos� à medida que fragmentam e limitam o 

conhecimento e impedem o pensamento.  

 

Segundo Catani, Oliveira e Dourado (2004) o governo estimulou este 

comportamento através as reformas implementadas e do texto do projeto de lei 

4212/04 sobre a reforma universitária - que encontra-se aguardando a realização de 

um seminário para debate (BRASIL, 2010) - uma vez que acentuaram as cobranças 

por produtividade na gestão universitária e no trabalho acadêmico; em nome da 

eficácia essa regulamentação tende a padronizar o trabalho docente em torno dos 

padrões regulatórios.  

 

Para Sguissardi (2004) outras características marcaram a transição da 

universidade de um modelo neonapoleônico (docentes sem qualificação para 

pesquisa, dedicação exclusiva às atividades de ensino, unidades isoladas) para o 

modelo neohumboldtiano (docentes em tempo integral e com qualificação pós 

graduada, unidades integradas, estrutura voltada para a formação de profissionais  e 

de pesquisadores). Segundo Schugurensky (2002) a transição foi de um modelo 

autônomo (de crítica social e desenvolvimento cultural) para o modelo heterônomo 

(que busca adequação ao contexto e demanda do mercado). 
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2.3 Contexto Regional 

 

 

O contexto nacional apresentado no item anterior demonstrou a 

institucionalização do campo influenciada diretamente por diretrizes regulatórias 

emanadas pelo governo federal; observa-se que a RMSP retrata em suas IES as 

possibilidades abertas pela legislação vigente. 

 

Estatísticas do INEP (2007a) apontaram que o setor da educação no Brasil 

cresceu a cada ano notadamente no segmento da educação superior, marcado pela 

massificação da oferta de cursos e pela profissionalização docente: segundo os 

dados em 5 anos (de 2000 a 2004) o número de IES passou de 1180 para 2013 e o 

número de matrículas de 2.694.245 para 4.163.733, notadamente representadas 

pelo setor privado que inclui além das instituições confessionais, comunitárias e as 

instituições particulares constituídas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado.  

 

O mesmo INEP (2009) apontou em 2009 a existência de 2480 IES no Brasil, 

sendo 614 destas localizadas no Estado de São Paulo e 251 na RMSP que é 

composta por 39 municípios, representando segundo dados disponíveis do IBGE 

(2009) 7.944 km² e cerca de 19,6 milhões de habitantes (estimativa para 2007). 

Outros dados que caracterizam a região podem ser observados no Apêndice A. 

 

Considerando a categoria administrativa a RMSP conta com 239 instituições 

privadas (entre privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos), 6 estaduais, 3 

federais e 3 municipais; ao quantificar as IES por organização acadêmica verificou-

se a existência de 20 centros universitários, 143 faculdades, 29 faculdades de 

tecnologia, 17 faculdades integradas, 1 instituto federal de educação, 18 institutos ou 

escolas superiores e 23 universidades. Há cidades que não possuem nenhuma IES 

e a que possui o maior número de instituições é São Paulo � 169. 

 

O último IGC divulgado, referente ao ano de 2008 (INEP, 2009), mostrou 

que a grande parte das IES que compõe a RMSP foram classificadas na faixa 3 (que 

vai de 1 a 5) considerada satisfatória; algumas instituições como a Pontifícia 
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Universidade Católica de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista �Julio de 

Mesquisa Filho�, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Mauá de 

Tecnologia, o Centro Universitário do SENAC, a Fundação Escola de Comércio 

Álvares Penteado, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a Fundação 

Armando Álvares Penteado, entre outras, conseguiram localizar-se na faixa 4; 

figuraram na faixa 5, apenas a Universidade Federal de São Paulo e o Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais. O mesmo ranking revela que nacionalmente 9 

IES mantiveram notas baixas por dois anos consecutivos (2007 e 2008), uma delas 

localizada na RMSP: a Universidade Ibirapuera. 

 

O MEC exibiu através do censo da educação superior as maiores IES em 

número de matriículas e alunos concluintes em cursos presenciais. O índice de 2008  

(INEP, 2009) mostrou que entre as 10 maiores IES do Brasil considerando o número 

de matrículas, 5 possuem suas sedes localizadas na RMSP: Universidade Paulista 

(166.601 alunos matriculados), Universidade Nove de Julho (93.520 alunos 

matriculados), Universidade Bandeirante de São Paulo (55.674 alunos 

matriculados), USP (50.508 alunos matriculados), UNESP (31.974 alunos 

matriculados). O número de matrículas apontado considerou todos os campi das IES 

mencionadas. 

 

O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior do Estado de São Paulo (2007, 2005a, 2005b) pesquisou três 

características que marcaram o perfil das IES da região: 

 

 A inadimplência: no primeiro semestre de 2007 no Estado de São 

Paulo atingiu o índice de 23,7%; a RMSP tem um índice de 

inadimplência na casa de 30,3%, mais acentuado nas grandes IES 

(SEMESP, 2007); 

 

 Os projetos sociais: 88% das IES de São Paulo desenvolveram 

trabalhos ligados à responsabilidade social cuja maioria foi 

direcionada para a comunidade em geral e desenvolvida por IES 

privadas particulares contando com parcerias com organizações 

não governamentais, escolas, hospitais, iniciativa privada e 
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governo; a maior parte dos projetos desenvolvidos foi na área de 

saúde (SEMESP, 2005a); 

 

 A formação de executivos: a entidade revelou que as IES privadas 

foram as responsáveis pela formação da maior parte dos 

executivos de alto escalão do estado de São Paulo e que o estado 

formou a maior parte dos executivos do país; esta formação se 

referia tanto à graduação quanto à pós-graduação dos 

profissionais, notadamente dos executivos mais jovens (SEMESP, 

2005b). 

 

Outra característica que marca a RMSP é a utilização de ferramentas 

tecnológicas no processo pedagógico das IES.  Primo (2001) apontou o uso de 

recursos como os portais de ensino operacionalizados por aplicativos como o 

Moodle ou através da manutenção de plataforma própria, que possuem conteúdos 

para alunos e professores e ainda facilitam a gestão da sala de aula (presenças, 

notas de avaliações entre outras possibilidades), além dos fóruns, listas de 

discussão,  bibliotecas digitais, e-mail, chats, vídeo-conferências, CDs e DVDs.  

 

Algumas IES da região utilizaram recursos para maximizar a oferta do 

ensino à distância: a UMESP disponibilizou além do conteúdo no portal, vídeo aulas 

semanais para os alunos dos pólos regionais onde são ministrados os cursos além 

de utilizar no curso de Administração uma ferramenta online chamada Laboratório 

de Administração, que permite ao aluno praticar os conteúdos transmitidos em sala 

de aula; instituições como as universidades Cidade de São Paulo (São Paulo), Braz 

Cubas (Mogi das Cruzes) e UNINOVE oferecem cursos de graduação, 

especialização e extensão à distância; o Centro Universitário Claretiano que possui 

sede na cidade de Batatais (São Paulo) estabeleceu-se na RMSP através da 

instalação de pólos em Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e 

São Paulo nos quais os alunos devem comparecer fisicamente nos pólos uma vez 

ao mês para apresentação, plantão tira-dúvidas e avaliação das disciplinas. 

 

Santos e Leite (2006) apontaram em estudo realizado em uma IES da RMSP 

um perfil de universitários do curso de enfermagem que seria composto 
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predominantemente pelo sexo feminino com idade entre 21 e 30 anos, casados e 

sem filhos; a maioria mora e/ou trabalha (alguns em mais de um emprego) nas 

imediações dos campi universitários, é provinda de ensino médio público e tomou 

conhecimento do curso através de conhecidos que já passaram pela experiência. 

 

Considerando alunos dos cursos de Psicologia, Engenharia Civil e 

Enfermagem, Carelli e Santos (1998) identificaram que os alunos do período diurno 

dividiam seu tempo de estudo extra-classe entre os finais de semana e os dias da 

semana, mas os alunos do noturno predominante estudam nos finais de semana; 

também foi identificado que os alunos tem uma carga horária mínima de estudos 

extra classe de 5,5,h/semana e a grande maioria revelou que deixa de realizar suas 

atividades pelo cansaço; a maioria dos alunos pesquisados admitiu estudar sozinho, 

lendo e fazendo anotações nos textos indicados pelo professor, afirmando não 

possuir dificuldade para compreensão do material; a maioria declarou que aprendeu 

a estudar na universidade e não dispõe de muito tempo para estudar. 

 

Também compõem o campo da educação superior na RMSP entidades 

representativas dos vários públicos da comunidade escolar, como sindicatos 

patronais e do trabalhador, diretórios estudantis e conselhos públicos e privados, 

que possuem corpos diretivos com mandatos entre 1 e 3 anos: 

 

 As entidades mantenedoras estão reunidas no sindicato patronal e são 

representadas primordialmente pelo SEMESP, congregando 

representantes das IES privadas; 

 

 Os docentes e funcionários técnico-administrativos possuem suas 

representações no Sindicato dos Professores e no Sindicato dos 

Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo, respectivamente; 

as entidades mantêm relações com entidades nacionais como a 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, o Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior e a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino; 
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 Os alunos são representados pelas regionais da União Nacional dos 

Estudantes e pelos Diretórios Centrais Acadêmicos presentes em cada 

IES; 

 

 Por sua vez, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo e sua 

câmara de educação superior representam a interface governamental 

da relação com as IES; o CEESP assim como o Conselho Nacional de 

Educação é composto por representantes de segmentos sociais; 

 

 Os conselhos regionais de categorias profissionais também participam 

na comunidade escolar, visitando as IES, avaliando sua estrutura e 

projetos pedagógicos de curso, buscando comentar a aderência da 

IES e dos cursos oferecidos aos requisitos mínimos que possibilitem o 

exercício das profissões, regulamentados por lei; 

 

 Os conselhos universitários passaram a incluir além dos docentes e 

alunos, representantes da sociedade civil organizada como 

atendimento ao item 32 do Plano Nacional da Educação (BRASIL, 

2000) e talvez antecipando o que possa ser aprovado item 32 da 

reforma universitária (BRASIL, 2005).  

 

As associações nacionais também abrigam representantes de IES da 

RMSP:  a Associação Nacional dos Centros Universitários, o Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, a Associação Nacional das Universidades Privadas, a 

Federação Nacional de Escolas Presbiterianas, a Associação Nacional de Escolas 

Presbiterianas, a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, a 

Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas, a 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Públicas , Estaduais e 

Municipais, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior e a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil.  

 

O campo ainda revelou a existência de grupos, holdings e redes 

educacionais, a grande maioria de atuação nacional, mas também mantenedores de 

IES na RMSP, dos quais podem se destacar: 
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 A Estácio Participações, proprietária em São Paulo do Centro Universitário 

Radial; 

 

 A Anhanguera Educacional com forte atuação no interior do estado, 

proprietária da Unibero; 

 

 A Veris Educacional, que controla as escolas Instituto Brasileiro de 

Tecnologia Avançada e IBMEC, inclusive as unidades localizadas na RMSP; 

 

 O grupo SEB, que além de IES também administra as redes de ensino médio 

Curso Oswaldo Cruz e Dom Bosco; 

 

 A Kroton Educacional, proprietária da rede Pitágoras, em expansão no 

estado; 

 

 O grupo Cruzeiro do Sul, que mantém o controle da Universidade Cruzeiro do 

Sul e busca expansão pelo território nacional. 

 

De acordo com Braga (2009) a formação destes grandes grupos ou holdings 

marca uma consolidação do campo da educação superior marcada pela ampliação, 

fusão e aquisição de IES; esta consolidação seria representada pelo surgimento de 

uma economia de escala, em que a pressão pela diminuição das mensalidades seria 

muito grande e isso prejudicaria sobremaneira as pequenas IES. 

 

 O autor apontou que as pequenas IES são alvo constante da concorrência e 

sugere que sua sobrevivência estaria vinculada ao estabelecimento em localidades 

onde os grandes grupos não tenham interesse, à competição em determinados 

nichos de mercado criando diferenciais competitivos ou à busca de alianças com 

outras pequenas IES.  

 

Uma internacionalização da educação superior, no sentido de participação 

acionária de grupos estrangeiros em IES brasileiras (BRAGA, 2009), também está 
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presente na região através da atuação do grupo Laureate, acionista majoritária da 

Universidade Anhembi Morumbi. Outros grupos como o americano Apollo, a rede 

Pitágoras, a Universidade Salgado de Oliveira, a Universidade Luterana do Brasil, o 

Centro Universitário Una, o grupo educacional Unic e o grupo Whitney International 

planejam sua incursão por outros estados do país, inclusive São Paulo.  

 

Segundo Telles (2005) a globalização das IES tem tido dúbio significado 

desde a proposta da Organização Mundial do Comércio de incluir a educação na 

lista de bens comercializáveis. O Brasil como um dos países membros e 

participantes da OMC estaria sujeito às regras de comercialização do organismo 

internacional e identificando-se o mercado nacional da educação com um dos mais 

promissores, provocaria segundo a autora uma invasão capitalista na educação 

superior.  

 

Para Siqueira (2004) o governo como detentor e responsável pela educação 

representa um grande entrave aos interesses de comercialização e neste sentido 

houve o surgimento de pressões para inclusão da educação na agenda de negócios 

mundial. No entanto, estudos baseados na definição de internacionalização da 

educação da UNESCO (1996) para quem o processo trata-se de uma ação de 

cooperação entre instituições mundiais para o progresso da ciência, apontaram que 

as IES brasileiras têm aos poucos incluído este tópico em sua gestão; na RMSP 

chamou a atenção o estudo de Miura (2004) que investigando as faculdades de 

engenharia e medicina da USP apontou uma estrutura organizada para o 

cumprimento da política  de internacionalização já institucionalizada segundo a 

autora, verificada principalmente pelo reconhecimento internacional da pesquisa; 

PUCSP, UMESP, Fundação Armando Álvares Penteado e Fundação Getúlio Vargas 

também possuem departamentos de relações internacionais que buscam viabilizar 

acordos e parcerias com instituições de outros países nas áreas de ensino e 

pesquisa, prioritariamente. 

 

As consultorias educacionais também estão presentes no cenário da 

educação superior da região; existem as consultorias sediadas na RMSP, mas 

muitas IES utilizam serviços de empresas localizadas em outros estados do país. As 

consultorias oferecem serviços que vão desde o recrutamento e seleção de recursos 
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humanos ditos especializados em gestão de IES, à captação de pequenas IES 

(entre 800 e 4000 alunos) para processos de aquisição pelos grandes grupos, 

holdings ou redes, bem como o auxílio aos processos de abertura, credenciamento e 

recredenciamento junto ao MEC, marketing educacional, cursos e treinamentos para 

capacitação de corpo diretivo, gestores, funcionários e docentes. 

 

O mapeamento da região ainda apontou o registro de grupos informais de 

discussão por área de atuação administrativa congregando profissionais da 

educação superior como o Grupo Informal de Profissional de Recursos Humanos do 

Ensino Superior, que reunidos mensalmente discutem temas correlatos à área de 

especialização administrativa, voltado às IES. 

 

Diante dos contextos apresentados, finaliza-se este capítulo com as 

percepções de Schugurensky (2002) e Demo (2008) acerca de possíveis 

conseqüências do atual cenário da educação superior: 

 

 O detrimento das disciplinas de ciências sociais e humanidades em favor da 

realização de pesquisas aplicadas; 

 

 A ênfase no treinamento profissional aproximando as IES dos colégios 

técnicos preparatórios; 

 

 O aumento no número de registros de patentes; 

 

 Uma nova distribuição de recursos considerando o desempenho de cada 

instituição, estimulando a competitividade entre as IES; 

 

 O impacto no trabalho acadêmico e o surgimento dos entrepeneurial 

academics ou acadêmicos empresários; 

 

 A elitização da educação pública, mesmo com as iniciativas de 

universalização; 
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 A não reconstrução do conhecimento por parte do aluno; 

 

 O encurtamento dos cursos; 

 

 A valorização do ensino em detrimento da pesquisa e da extensão; 

 

 A transferência de informação ultrapassada, funcional e subserviente ao 

mercado; 

 

 O despreparo dos estudantes não familiarizados com a inovação e a 

mudança; 

 

 O empobrecimento do papel do professor que, formado em uma IES que 

somente reproduz conhecimento, transferiria esta experiência a seus alunos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

A construção do modelo conceitual (vide tópico 4.2.2) partiu de hipóteses 

levantadas utilizando-se conceitos provenientes da teoria institucional, administração 

estratégica e gestão de IES. O objetivo deste capítulo consiste na apresentação 

destes fundamentos teóricos. 

 

3.1 Conceitos Provenientes da Teoria Institucional 

 

Nesse tópico são apresentados os conceitos de legitimidade e isomorfismo 

provenientes da teoria institucional.  

 

3.1.1 Legitimidade 

 

Scott (2008) definiu instituição como um composto de elementos regulatórios 

normativos e cultural-cognitivos (os �pilares da instituição�); segundo Castells (2009) 

estes elementos juntamente com atividades associadas e recursos proveêm 

estabilidade e significado para a vida social definida por instituições e valores. 

 

Este significado estava ligado à idéia de que além de recursos materiais e 

informação técnica, a sobrevivência de uma organização e sua estrutura estavam 

diretamente relacionadas à aceitabilidade e credibilidade gozadas, representadas 

pela legitimidade que consiste na percepção geral que as ações de uma entidade 

são desejáveis e apropriadas dentro de um sistema social, conforme Carvalho; 

Vieira e  Lopes (1999).  Esta aceitabilidade em muito foi focada nos aspectos 

formais das organizações constituindo ambientes institucionais racionalizados que 

segundo Meyer e Rowan (1977), independentes da eficiência produtiva, conferem 

legitimidade às organizações, sendo coletivos e interconectados na opinião de 

Crubellatte (2007).  
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De acordo com Scott (2008), mais do que recursos materiais e informação 

técnica, a aceitabilidade social é um importante recurso que garante a sobrevivência 

e influencia a viabilidade das organizações em seus ambientes sociais, 

independente de sua performance, atributos e conexões; na perspectiva estratégica 

a legitimidade seria vista como um recurso cultural extraído do ambiente.  

 

Crubellate, Pascucci e Grave (2008) concordam afirmando que a 

legitimidade é um requisito para a sobrevivência organizacional atuando como um 

outro tipo de recurso ao lado dos financeiros e materiais. No entanto, esta 

legitimidade é totalmente histórica e estabelecida a partir do contexto de uma 

sociedade, sendo maximizada pela incorporação de elementos racionais legitimados 

(MEYER; ROWAN, 1977; WATSON, 2005). 

 

A teoria institucional aponta que a relação entre as organizações e as 

instituições pode se dar de algumas formas, observando uma forte conexão entre 

níveis societais, estrutura e organizações individuais de forma que a complexidade 

ambiental é dada em grande parte pelos processos interativos dos quais fazem parte 

fatores organizacionais como as redes, estas definidas por Castells (2009) como um 

conjunto de unidades interconectadas em que cada unidade recebe determinada 

importância de acordo com sua função e significado dependendo da atual 

programação da rede e sua interação com outras unidades, interações essas que 

podem ser de alto ou baixo nível (SCOTT, 2008). 

 

Segundo Castells (2009) as redes se conformam ou reconfiguram em sua 

estrutura ou em suas unidades para atender aos objetivos compatíveis 

programados, afirmando as relações de poder. Para o autor a maior fonte de poder 

está na capacidade de programação da rede, que está diretamente relacionada à 

habilidade de geração, difusão de discursos. Daí a importância das ações de 

comunicação como a visão organizacional, que refletem a capacidade institucional 

de transferir significado. 
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3.1.2 Isomorfismo 

 

Estudiosos da teoria institucional como Scott (2008), denominaram de 

isomorfismo o processo de homogeneização e o associaram ao ambiente 

competitivo e às pressões sofridas por organizações para assumirem formas 

adaptadas que garantam a sua sobrevivência. DiMaggio e Powell (1983) 

acrescentaram que a similaridade pode se dar por pressões coercitivas, normativas 

e miméticas, o que mais tarde reafirmou Whittington (2000) ao compor sua tipologia 

estratégica. 

 

A similaridade entre as organizações não seria capaz de garantir maior 

eficiência; características organizacionais seriam modificadas para buscar 

compatibilidade com características ambientais, observando-se em alguns casos a 

busca por nichos específicos - no caso das IES como os setores privado e público, 

conforme exemplifica Nunes (2007) - o que Dimaggio e Powell (1983) chamaram de 

isomorfismo estratégico. De acordo com Scott (2008) a difusão de formas 

organizacionais representaria um indicativo de legitimidade e que as fontes de 

legitimidade estão associadas ao isomorfismo estratégico; as organizações imitariam 

aquelas que gozam de maior sucesso ou prestígio (SCOTT, 2008; ROSSETO; 

ROSSETO, 2005) 

 

No entanto, Scott (2008) continuou reconhecendo que há respostas criativas 

e estratégicas apropriadas para determinados campos organizacionais que não se 

repetiam em outros e que organizações do mesmo campo não reagiam de forma 

exatamente igual aos processos institucionais aos quais são submetidas, fato que se 

dá pela influência exercida pelo ambiente institucional para delimitar quais 

estratégias podem ser empregadas. Scott comentou que muitas condições 

conduzem às estruturas organizacionais isomórficas e que com o passar do tempo 

as pressões institucionais ficam mais visíveis, que DiMaggio e Powell (1983) 

exemplificaram através da dependência de uma organização por outra e o quanto 

isso reforça a mudança isomórfica. 

 

Há também forças institucionais idênticas que podem resultar em 

divergências, como características e modos de transmissão que podem alterar a 
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mensagem, tradução das regras institucionais e erros de aplicações de regras. Scott 

(2008) afirmou que a escolha das organizações por determinadas práticas reflete 

suas necessidades ou interesses específicos e que esta opção estaria ligada a três 

fatores organizacionais: atributos, redes e grupos de referência. 

 

O conceito de mudança institucional isomórfica foi utilizado por DiMaggio e 

Powell (1983) para caracterizar as modificações ocorridas nas organizações 

buscando compatibilidade ambiental. Esta transformação seria ocasionada por um 

dos três mecanismos já citados (pressões coercitivas, miméticas ou normativas), 

apoiados na suposição de que as organizações não competem somente em 

recursos e clientes, mas também por poder político e legitimação institucional. 

 

3.2 Conceitos Provenientes da Gestão Estratégica 

 

Nesse tópico são apresentados os conceitos de ambiente externo, visão 

organizacional e recursos internos provenientes da teoria sobre gestão estratégica.  

 

3.2.1 Ambiente Externo 

 

A teoria parece ter enfatizado a construção de um ambiente social 

controlado e regulado que media os efeitos do ambiente natural, propiciando uma 

sobrevivência coletiva. Watson (2005) ao defender a existência de duas lógicas 

teóricas (a sistêmico-controladora e a processual-relacional) afirmou que as 

negociações, contratos e trocas são inevitáveis dentro das organizações uma vez 

que elas são feitas de relações humanas. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definiram o ambiente como um 

conjunto de forças de dimensões abstratas e segundo Oliveira (1997) ele está 

subdividido em específico (extremamente relevante) e geral (potencialmente 

relevante) de acordo com os elementos que os compõe. Na mesma seara de 

classificações, Bowditch e Buono (1992) definiram um ambiente real (externo, 

objetivo) e outro percebido (interno, subjetivo, constituído das percepções dos 

indivíduos da organização sobre o ambiente real). 
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Para efeitos deste trabalho, foi adotada a conceituação de Meyer e Rowan 

(1977) que o definem como um conjunto de ações que incorpora práticas e 

procedimentos racionais, formais e a estrutura real do trabalho, dividido em 

ambiente técnico e institucional, este último que na visão de Crubellatte (2007) é 

determinante do comportamento institucional. Entendeu-se que esta definição 

representa de forma mais clara os fatores ambientais que serão analisados neste 

trabalho bem como abandona a idéia de que o ambiente é formado somente por 

recursos humanos, materiais e econômicos (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999). 

 

Para Porter (1999, p. 29) �a essência da formulação estratégica consiste em 

enfrentar a competição� cuja condição é determinada pela existência de cinco 

forças: novos entrantes, poder de barganha de fornecedores e clientes, produtos ou 

serviços substitutos e rivalidade entre concorrentes. O modelo das cinco forças foi 

desenvolvido por Porter visando representar o ambiente que constitui o ramo de 

atividade. Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) citavam os serviços complementadores à 

este modelo, caracterizados como a rede de organizações que comercializam 

serviços complementares  ou compatíveis com o serviço principal. 

 

Na maioria dos ramos, movimentos competitivos de um concorrente 

pressionam os demais a lançarem esforços para conter avanços, o que acaba 

tornando-os mutuamente dependentes. Para Porter (2004), esta rivalidade estava 

altamente ligada a fatores estruturais como concorrentes numerosos ou bem 

equilibrados. Com base em Leite (2005), neste trabalho identificaram-se como 

concorrentes todas as IES que estão presentes na RMSP incluindo instituições 

públicas e privadas.  

 

No entanto segundo Naranayan e Fahey (1999), antes da análise do ramo 

de atividade precederia a análise do ambiente geral que é constituído pelos 

segmentos externos à empresa: o demográfico (relacionado à população que 

organização pretende atender), o econômico (representa as economias em que a 

organização pretende atuar), o político-jurídico (o modo como os governos e 

organizações se influenciam), o sociocultural (atitudes e valores culturais da 

sociedade), o tecnológico (criação e transformação de conhecimentos) e o global 
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(representando os mercados globais e suas características); ambos (ambiente geral 

e ambiente do ramo de atividade) constituem o chamado ambiente externo. 

 

3.2.2 Visão Organizacional 

 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 6) �o processo de administração 

estratégica é o conjunto completo de compromissos, decisões e ações necessários 

para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média� que 

surge prioritariamente da análise dos ambientes externo e interno e desenvolvimento 

da visão e missão organizacional, que orientarão a formulação estratégica. 

 

 A fase seguinte (implementação estratégica) representa a tomada de ação 

que deverá garantir a obtenção da vantagem competitiva e produção de retornos 

acima da média, descritos nas declarações de visão (o que a organização pretende 

ser e o que pretende realizar) e missão (quais são os mercados e clientes alvo da 

organização). Destes elementos destacou-se a visão organizacional que para Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2008, p.6) �deve estar claramente associada às condições do 

ambiente externo e interno da empresa�, informando aos stakeholders as intenções 

da organização e a direcionando para os seus objetivos, valorizando e 

institucionalizando elementos pelo discurso moldado. (CASTELLS, 2009) 

 

 Por outro aspecto, técnicas multidisciplinares de investigação lingüística 

revelaram que a visão poderia ser vista como discurso, que seria a linguagem em 

uso, de acordo com a abordagem funcionalista relatada por Resende e Ramalho 

(2006). 

 

Para Bremer e Lenza (2000), a visão organizacional contempla as unidades 

organizacionais e os usuários que compõe o processo. Conforme Senge (1990) a 

visão representa um destino específico, é uma projeção do futuro que se deseja 

indicando que no processo de concepção da visão organizacional, algumas 

características devem ser respeitadas: 

 

 A visão deve contemplar um estado futuro desejado; 
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 Deve contemplar um horizonte de longo prazo, pois se reverte em desafios 

maiores para a organização; 

 

 Deve estar claramente descrita, criando uma imagem que seja compartilhada 

por todos na organização; 

 

 Deve ser focada e estar alinhada com os valores organizacionais centrais; 

 

 Deve inspirar e impulsionar; 

 

 Deve ser tão clara que dispense explicações ou �traduções� a seu respeito; e, 

 

 Deve superar os padrões e características atuais da organização. 

 

 

3.2.3 Recursos Internos 

 

Wernerfelt (1984) abordando a visão baseada em recursos reforçou a 

necessidade da análise organizacional, mas sobre um outro prisma: a importância 

das organizações identificarem recursos únicos que representam suas variáveis-

chave � recursos valiosos, raros e imperfeitamente imitáveis - (WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2000) e que criam diferencial sendo os principais determinantes da 

competitividade (OLIVEIRA, 2003), bem como os mercados onde estes recursos 

possuem capacidade de gerar maiores retornos e a relação destes com a vantagem 

competitiva. (TEECE; PISANO; SCHUEN, 1997; PETERAF, 1993; RUMELT, 1991) 

 

Barney e Hesterly (2007) acrescentaram que a análise dos recursos e 

capacidades internas compõe a análise do ambiente interno e também fornece 

subsídios para a formulação estratégica, possibilitando melhores retornos para a 

organização. 
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Segundo Crubellate, Pascucci e Grave (2008) nem todos os recursos e 

capacidades organizacionais tem oferta elástica, reafirmando a percepção de 

Peteraf (1993) de que as organizações possuidoras de recursos valiosos 

desenvolvem uma vantagem competitiva sustentável; seria essencial definir quais 

recursos são selecionados, como são selecionados e utilizados o que torna as 

organizações diferentes, conforme Teece e Pisano (1994); existe a necessidade de 

desenvolvimento constante de uma habilidade que dificulte ou bloqueie a imitação 

de recursos pelos concorrentes (WERNERFELT,1988), transformando a 

organização num feixe de recursos (PENROSE, 1959) com a capacidade de 

geração de custos mais baixos, melhor qualidade ou maior desempenho do produto, 

representando a geração de valor para o cliente como a genuína fonte de vantagem 

competitiva (BARNEY, 1991). 

 

 

3.3 Gestão de  IES 

 

Este tópico teve como objetivos apresentar uma revisão sobre a legislação 

federal que rege o Sistema Federal de Educação e sobre a literatura em gestão de 

IES. 

 

3.3.1 Legislação Educacional 

 

De acordo com o Decreto n. 3860 de 9 de julho de 2001 (BRASIL, 2001) as 

IES são classificadas em públicas ou privadas quando criadas, incorporadas, 

mantidas e administradas pelo Poder Público ou por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado, respectivamente. Em seu artigo sétimo, o mesmo decreto classifica 

(enquanto organização acadêmica) as IES em universidades, centros universitários 

e faculdades integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores cada qual com 

atribuições definidas: 

 

 Atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão caracterizam as 

universidades; 
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 Oferta regular de ensino pluricurricular, qualificação do corpo docente, 

condições de trabalho acadêmico caracterizam os centros universitários; 

 

 Atuação em mais de uma área do conhecimento, funcionando em regime 

comum e comando unificado são as características das faculdades 

integradas; 

 

 Instituições com planos de desenvolvimento institucional, criados pelo 

Decreto nº3.276, são caracterizados como institutos superiores de educação. 

 

Catani, Oliveira e Dourado (2004) acrescentaram que o decreto aproxima a 

gestão das IES da gestão de empresas uma vez que admite que as mantenedoras 

das IES poderiam assumir qualquer forma de natureza civil ou comercial e serem 

regidas pelo Código Civil Brasileiro se forem constituídas como fundação. 

 

Dentro das categorias administrativas (INEP, 2007b), as IES públicas são 

representadas por instituições federais mantidas e administradas pelo Governo 

Federal; estaduais pelos governos dos estados e municipais pelo poder público 

municipal. As IES privadas estão classificadas em: 

 

 Instituições privadas com fins lucrativos ou particulares em sentido estrito: 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado; 

 

 Instituições privadas sem fins lucrativos, subdivididas em comunitárias 

(pessoas jurídicas que incluam na entidade mantenedora, representantes da 

comunidade), confessionais (pessoas jurídicas que atendam às orientações 

confessional e ideológica específicas) e filantrópicas (que prestam serviços 

para os quais foram instituídas e os disponibilizam à população em geral 

complementando as atividades do Estado, sem remuneração). 
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O ensino superior é atualmente um dos campos organizacionais mais 

regulamentados na economia brasileira (SILVA JUNIOR; MUNIZ, 2004). Conforme 

Davies (2004) a educação figura na legislação brasileira desde a Constituição do 

Império datada de 25 de março de 1824, sendo até a Carta Magna de 1937 

caracterizada como função exclusiva do Estado. A Constituição Federal de 1988 e 

as emendas constitucionais 1, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 26, 27, 29 e 42 abriram 

caminho para as demais regulamentações do setor. 

 

O site do INEP (2008) apontou a existência de oito Leis (Lei nº 9.394/96, Lei 

nº 9.192/95, Lei nº 6.202/75, Lei nº 10.861/04, Lei nº 9.131/95, Lei nº 9870/99, Lei nº 

7.395/85 e Lei nº 9.784/99), dois Decretos (Decreto nº 5.773/06 e Decreto nº 

5.786/06), dois Decretos-Lei (Decreto-Lei nº 1.044/69 e Decreto-Lei nº 715/69), dois 

Pareces (Parecer CNE/CES nº 282/02 e Parecer CNE/CES nº 365/03), três 

Resoluções (Resolução CP/CNE nº 1/99, Resolução CP/CNE nº 1/02 e Resolução 

CP/CNE nº 2/02) e duas Portarias (Portaria nº 2.864/05 e Portaria nº 1670-A /94) 

atualmente em vigor.   

 

A LDB/1996 em comparação com sua edição anterior de 1961 introduziu 

grandes possibilidades ao ensino superior nacional além de reforçar a necessidade 

da elaboração do plano nacional de educação � que surge na Constituição de 1934, 

conforme Davies (2004) � e inserir questões como o ensino dos índios, estágio, 

monitoria e integração das IES ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A lei  

teria inovado em: 

 

 Instituir processos nacionais formais de avaliação do rendimento escolar e 

das IES; 

 

 Possibilitar a abertura de cursos seqüenciais; 

 

 Alterar o calendário de 180 para 200 dias letivos; 

 

 Inserir uma agenda de qualificação das universidades, com a exigência de 

um terço do corpo docente com titulação de mestres e/ou doutores e de 

período de dedicação integral; 
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 Possibilitar a criação de universidades por campo do saber; 

 

 Autonomia para a gestão universitária (realização de processos seletivos; 

criação, organização e extinção de cursos; conferência de títulos, diplomas e 

graus; gerenciamento de currículos e numero de vagas ofertadas); 

 

 Possibilitar a criação de cursos de ensino à distância; 

 

 Possibilitar a abreviação do período de estudos mediante a realização de 

provas; e 

 

 Abertura do campo a instituições não universitárias (CEFETs, CETs, 

Faculdades Integradas, Faculdades Isoladas e Institutos Superiores de 

Educação). 

 

Estas possibilidades levaram à atual configuração do sistema de ensino no 

Brasil e possivelmente aos atuais pressupostos de gestão, tratados a seguir. 

 

 

3.3.2 Gestão de IES 

 

As IES promovem mudanças estratégicas em ritmo cada vez mais acelerado 

visando enfrentar o crescente ambiente competitivo, que segundo a pesquisa 

bibliográfica se estabeleceu no campo principalmente após o marco regulatório da 

LDB/1996. As práticas do ambiente competitivo emanadas por outras IES ou 

demandadas pela comunidade, alunos e governo, entre outros, exemplificam 

algumas das mudanças ambientais vividas no campo, observando-se até mesmo a 

formação de mercados regionais de clientes potenciais e IES brigando por alunos-

clientes (CALDERON, 2000; SCHUGURENSKY, 2000). 

 

Para Colombo (2004) as IES conviveram muito tempo com um ambiente não 

competitivo, mas o surgimento de novas empresas no segmento educacional 
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tornaram o mercado mais competitivo e menos lucrativo, com o que concorda 

Bertucci (2001) quando afirmou que a concorrência mais acirrada pode até inibir o 

processo de crescimento das IES e exige a utilização de diferentes veículos para 

divulgação da imagem institucional. Forte e Nogueira (2006), Schwartzmann (2000) 

e Schugurensky (2002) acrescentaram outros fatores relacionados ao atual 

dinamismo do campo da educação: o aumento do número de concluintes do ensino 

médio, a exigência do mercado de trabalho por mão-de-obra qualificada e as 

políticas implementadas pelo MEC, notadamente com a LDB/1996.  

 

Para Zabalza (2004) o sucesso está vinculado ao desenvolvimento tanto dos 

macro-elementos (orientação política, nível sócio-econômico, capacidade cultural) 

quanto dos micro-elementos (envolvimento dos agentes locais, características da 

rede produtiva local, implementação das redes de relações interinstitucionais) que 

comporiam o ambiente da IES.  

 

Zabalza (2004) identificou as IES como organizações de sistemas abertos 

compostas por duas dimensões de referenciais constitutivos: o componente formal, 

estrutural e prescritivo, representado pelo organograma que demonstra a sua 

estrutura e hierarquia; o componente dinâmico, vivo e real, representado pelos jogos 

relacionais tanto de relação pessoal quanto de distribuição de poder. Para o autor, 

somente o componente formal oferece um conhecimento superficial do que é a 

organização educacional, pois como um subsistema social ou organismo social vivo, 

a IES ultrapassa qualquer tipo de representação formal; como um tipo de 

organização, seria correto afirmar que as IES são sistemas de informação sujeitos a 

problemas simbólicos, sense-making e sistemas de interpretação (SCOTT, 2008). 

 

Uma análise considerando a tipologia de Mintzberg (1995) dos cinco tipos de 

configurações (estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, 

forma divisionada e adhocracia) compostas a partir das cinco partes da estrutura 

(núcleo operacional, cúpula estratégica, linha intermediária, tecnoestrutura e 

assessoria de apoio), leva a identificar as IES como organizações de burocracia 

profissional, uma vez que possuem: 
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 Trabalho operacional estável (rotulação), porém complexo, o que necessita 

de um controle direto pelos operadores que o executam; 

 

 Atuação profissional independente dos demais operadores, porém próxima 

dos clientes; 

 

 Ênfase em treinamento e doutrinamento; 

 

 Geração de padrões fora da estrutura, em associações autogovernadas, e 

 

 Ênfase em uma autoridade conferida pela natureza profissional 

(descentralização do poder). 

 

No entanto, o acirramento da competição no setor fez com que alguns 

autores tenham observado (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2004) e outros 

propusessem às IES a adoção de princípios gerenciais modernos (ROCHA; 

GRANEMANN, 2003) englobando formas diversas para garantir receita como 

expansão da base de graduação, pós graduação lato-sensu, serviços e projetos 

contratados (BERTUCCI, 2001), destacando a importância de elementos racionais 

legitimados como planejamento estratégico e definição de metas com vistas à 

consecução dos objetivos estratégicos das escolas (KOTLER; FOX, 1994) e a 

utilização da tecnologia na formação do aluno (DEMO, 2009). Para Machado et al 

(2006) e Zabalza (2004) a adoção de tais ações auxiliam na compreensão e 

entendimento de ameaças e oportunidades que rondam as IES, visando buscar a 

sobrevivência no ambiente mutante da educação superior brasileira. 

 

A busca por modelos de gestão estratégica justifica-se, segundo Weindling 

(2006), pela instrumentação que eles oferecem aos gestores que lidam com o 

ambiente turbulento e os desafios constantes das organizações em geral, apesar da 

complexidade envolvida pelo grande número de atores organizacionais presentes na 

vida das IES. 
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Esta característica que ao mesmo tempo enriquece a construção da gestão 

educacional emergente também pode levar à indefinição de pontos decisivos, como 

os objetivos organizacionais, levando a escola a não agir com a clareza necessária. 

Bertucci (2001), utilizando os pressupostos da abordagem contingencial, afirmou 

que a efetividade organizacional (uma forma que avalia como uma organização 

cumpre sua missão, alcança objetivos e busca se adaptar ao ambiente, 

determinando a escolha estratégica) das IES está diretamente associada à ação 

gerencial de escaneamento do ambiente para extração de informações que 

subsidiem a interpretação deste ambiente e as respectivas respostas; desta forma o 

relacionamento com o ambiente é inevitável, inclusive para obter o suporte 

legitimado que mantém a coalizão interna das IES. 

 

Schugurenky (2002) afirmou que as mudanças ocorridas nas IES não são 

propulsionadas somente pelos elementos externos; qualquer mudança ocorrida não 

dispensa a legitimação por suas instâncias internas, e desta forma esta transição 

não ocorre de forma de tão linear quanto poderia ser desejado por alguns desses 

atores. 

 

Confirmando a tendência pela adoção de modelos estratégicos para a 

gestão de IES, Colombo (2004) propôs a definição de missão, análises da 

concorrência, do ambiente interno, do cliente, da vida útil de equipamentos, do 

potencial de desenvolvimento das possibilidades tecnológicas, capacitação das 

equipes profissionais e adoção de indicadores operacionais e de resultado - o que 

para Morosini (2001) aponta um modelo isomorfista de qualidade - em prol da 

geração de valor para o aluno. 

 

Colombo (2004) apontou a inovação como a principal competência das 

novas IES e que a geração de vantagem competitiva está ligada à identificação dos 

serviços e mercados nos quais a instituição tem competência para atuar de maneira 

diferenciada com relação à sua concorrência, notadamente pela entrada de novos 

concorrentes (BERTUCCI, 2001). Segundo Schururensky (2002) e Catani, Oliveira e 

Dourado (2004) as IES utilizam cada vez mais os modelos de tomada de decisão 

empresariais e hierárquicos nos quais o coordenador de curso assume o papel de 

gerente e que estratégias de comercialização de mercado são recorrentes, com a 
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ampla utilização de meios de comunicação e peças publicitárias, modelos estes que 

privilegiam a racionalidade econômica e caracterizam a IES como heterônoma, 

definindo missão, agenda e produtos somente em função de fatores externos 

(SCHUGURENSKY, 2002), Baeta e Lima (2007) acrescentaram à este processo de 

reflexão crítica a necessidade de lançar olhar para outros três elementos: o perfil 

discente que a IES deseja formar, o quadro curricular e a ação docente. Weindling 

(2006) sumarizou afirmando que o plano de desenvolvimento escolar deve integrar o 

desenvolvimento curricular, do pessoal, da gestão e das finanças. 

 

Esta multiplicidade de ações que os autores sugerem fazer parte da gestão, 

ainda pode ser avaliada pelo prisma da internacionalização das IES, cuja 

intensidade foi ampliada a partir de um documento da UNESCO (2006), como forma 

de diminuir a distância entre povos e culturas e uma defasagem de conhecimentos 

identificada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento; o documento ainda 

estimula o apoio das empresas à atividade, representado pelo estabelecimento de 

parcerias com instituições de ensino em todo o mundo.  

 

Para Raboch e Domingues (2008) as IES possuem graus de 

internacionalização que são determinados mediante a existência de ações como 

parcerias e convênios com IES de outros países, intercâmbio de alunos e 

professores, disciplinas ofertadas em língua estrangeira bem como o ensino de 

idiomas.  

 

A avaliação institucional introduzida pela LDB/1996 corroborou com a 

adoção de princípios estratégicos de gestão no segmento escolar, o que alguns 

autores visitados (COLOMBO, 2004; WEIDLING, 2006) apontaram como ser 

emergente, mas ainda novo para a grande maioria das IES. Bertucci (2001) ainda 

acrescentou como um dos principais desafios para as IES, principalmente as 

públicas, a revolução tecnológica e como as IES respondem a ela principalmente na 

reconstrução de seus projetos pedagógicos. 
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3.4 Fundamentos e Pressupostos Teóricos da Pesquisa 

 

Esse tópico teve como objetivo demonstrar a relação entre os conceitos e os 

construtos do modelo conceitual. Primeiro abordou-se o construto �gestão de IES�, 

em seguida apresentaram-se os �fatores ambientais externos� e os �fatores 

ambientais internos�. 

 

3.4.1 Gestão de IES 

 

O construto �gestão de IES� foi composto a partir das contribuições de 

Cardim (2004) para quem a gestão universitária é um grande desafio para os 

gestores, e é definida como 

 

�O administrar o ensino academicamente com toda a estrutura 
decisória de colegiados, com suas regras, com os suportes 
normativos e, principalmente, com os recursos humanos disponíveis; 

englobamos o administrar o patrimônio, os recursos financeiros, os 

recursos humanos e suas particularidades; englobamos o administrar 
o futuro da organização mediante os processos cotidianos de 

escolha, entre outros; englobamos o administrar a concorrência 

mediante um olhar atento, arguto e observador que possibilite 
compreender, analisar e mudar os rumos quando as exigências de 

mercado assim o recomendarem� (CARDIM, 2004, p. 227) 
 

Pressupõe-se que o construto �gestão de IES� é formado por elementos 

latentes e observados. Os elementos observados foram os seguintes:  

 

 A comunidade escolar, composta pelas organizações que participam da vida 

institucional da IES como alunos, fornecedores, agências regulatórias, 

comunidade, governo e outras IES que produzem serviços similares, entre 

outros (DIMAGGIO; POWELL, 1983); 

 

 O planejamento estratégico, na medida em que a técnica se apresenta como 

uma ferramenta adequada para atuar em seu ambientes (WEINDLING, 2006; 

COLOMBO, 2006); 
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 As políticas internacionais, pela influência (CATANI; OLIVEIRA, 2000; 

ALTMANN, 2002) de órgãos internacionais como UNESCO e BIRD nas 

políticas nacionais de educação; 

 

 A internacionalização das IES, devido à intensificação da globalização, a 

redução da distância entre os países e a demanda por qualificação da mão 

de obra, que impele as IES a buscarem maior interação com pares 

internacionais (DUARTE; LIMA JR; BATISTA, 2007) 

 

A revisão da literatura indicou que em termos de influência na �gestão de 

IES�: 

 

a) Os autores de gestão de IES reconheceram que no contexto atual, os 

fatores ambientais internos são menos influentes que os fatores ambientais 

externos, e que dentro destes, a necessidade de legitimidade é mais influente que o 

ambiente externo; indícios para esta pressuposição foram identificados na menção 

de conceitos como concorrência, internacionalização, imagem institucional, questões 

simbólicas, sense-making e sistema interpretativo do ambiente externo; 

 

b) Dentro dos fatores ambientais internos, a visão organizacional é mais 

influente que os recursos internos, dada a necessidade de se estabelecer rumos da 

IES adequando-a às contingências do contexto, formular de estratégias e 

estabelecer formas de relacionamento com os stakeholders. 

 

3.4.2 Fatores Ambientais Externos 

 

O construto �fatores ambientais externos� foi composto a partir das 

contribuições de Zabalza (2004), que reconheceu este construto como um dos dois 

espaços de referência, que marca a atuação formativa da universidade, 

representando dinâmicas de diversos tipos externas a universidade, bem como os 

ambientes técnico e institucional (MEYER; ROWAN, 1977). O construto possui 

elementos latentes e observados; os elementos observados são os seguintes:  
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 O segmento econômico, que conforme Naranayan e Fahey (1999) 

representam o conjunto geral de condições econômicas, incluindo recursos 

físicos, naturais e mercados; 

 

 O segmento sócio-cultural, que representa o estilo de vida e valores sociais 

da população que as IES pretendem atender; (NARANAYAN; FAHEY, 1999) 

 

 O segmento demográfico, representando a estrutura da população que as IES 

pretendem atender; (NARANAYAN; FAHEY, 1999) 

 

 O segmento global que segundo Porter (1989 2004) e Naranayan e Fahey 

(1999) é constituído pelos mercados globais e suas características. 

 

Destacaram-se dois elementos não observados, cuja observação pretende-

se realizar mediante a identificação de seus elementos observáveis: ambiente 

externo e legitimidade.  

 

3.4.2.1 Ambiente Externo 

 

Representado pelas cinco forças de Porter (1989; 2004) e pelos seis 

segmentos externos (político-jurídico, global, tecnológico, demográfico, econômico e 

sócio cultural), o construto �ambiente externo� foi formado pelos seguintes elementos 

observados: 

 

 A concorrência, representada pelas IES que oferecem os mesmos serviços no 

campo delimitado da RMSP (LEITE, 2005; PORTER 1979, 1989, 2004); 

 

 A clientela, representada por todos os públicos que acessam os serviços 

oferecidos pelas IES e pelo poder que exercem nesta relação (FORTE E 

NOGUEIRA, 2006; SCHWARTZMANN, 2000; PORTER, 1979, 1989, 2004); 

 

 O segmento político-jurídico, representando as instituições que elaboram, 

executam e regulam a legislação concernente à educação superior no país, e 
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que impacta diretamente as IES (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008; 

NARANAYAN; FAHEY, 1999), uma vez que o campo apresenta-se como 

altamente institucionalizado (DIMAGGIO; POWELL, 1983); 

 

 O segmento tecnológico, que representando o progresso tecnológico ou os 

avanços da sociedade (NARANAYAN; FAHEY, 1999) apresenta-se como 

elemento da gestão das IES uma vez que possibilita o crescimento da 

educação à distância bem como a utilização de ferramentas de gestão. 

 

3.4.2.2 Legitimidade  

 

Resultante de escolhas baseadas em um ambiente tomado como certo pelas 

organizações com pressupostos que atraem aceitabilidade e reconhecimento 

(CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008), a legitimidade retoma o conceito de 

ambiente técnico e institucional de Meyer e Rowan (1977), visto que estabelece 

ligação entre a estrutura formal e elementos subjetivos. A literatura apontou a 

ocorrência dos seguintes elementos observados:  

 

 A regulamentação, que segundo DiMaggio e Powell (1983) emanada de 

instituições como governo e comunidade local, influencia diretamente os 

processos de mudança organizacional, e no campo da educação superior é 

um componente relevante visto o contexto; 

 

 Os elementos racionais legitimados, que segundo Meyer e Rowan (1977) 

representam a estrutura formal das organizações, estrutura que segundo 

Mintzberg (1995) está dividida em cinco partes (núcleo operacional, cúpula 

estratégica, linha intermediária, tecnoestrutura e assessoria de apoio); 

 

 O isomorfismo, na medida em que as IES se organizam e reorganizam para 

melhor competirem ou ganharem maior eficiência; (DIMAGGIO; POWELL, 

1983; LEITE, 2005) 

  



 63 

 A certeza ambiental, que pode provocar respostas padrão mediante a 

incerteza presente no campo onde a IES atua (BERTUCCI, 2001; 

WEINDLING, 2006; DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

 

3.4.3 Fatores Ambientais Internos 

 

O construto �fatores ambientais internos� definido como outro dos espaços 

de referência que marcam a atuação formativa da universidade (ZABALZA, 2004) e 

representado pelos elementos presentes no �mundo universitário�, possui os 

seguintes elementos observados: 

 

 A missão, que segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) deve contemplar as 

finalidades e objetivos da IES, bem como ser informada a todos os 

stakeholders de forma que se conheça a quem a IES deseja atender e em 

qual segmento deseja atuar; 

 

 As relações de poder exercidas pelos vários públicos do ambiente interno da 

IES tais como alunos, professores, gestores, funcionários, colegiados e 

conselhos (ZABALZA, 2004); 

 

 Os procedimentos operacionais que representam a burocratização do campo 

organizacional (DIMAGGIO; POWELL, 1983) e que consistem no processo de 

definição de cargos, áreas específicas de competência, normas e regras, atos 

e decisões documentadas e a separação entre o pessoal e o profissional 

segundo (WEBER, 1978); 

  

 O conteúdo dos cursos na medida em que os mesmos são cumpridos, cuja 

verificação passa pelas avaliações de aprendizagem e a avaliação 

institucional (BUARQUE, 1994). 

 

Os fatores ambientais internos são integrados por elementos não 

observados: a visão organizacional e os recursos internos. 



 64 

3.4.3.1 Visão Organizacional 

 

A visão organizacional deve subsidiar a elaboração dos objetivos e metas a 

serem alcançados pela IES (COLOMBO, 2004), orientando a formulação e 

implementação estratégica (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008) e igualmente à 

missão deve ser amplamente informada aos stakeholders. Compuseram o construto 

os seguintes elementos observados: 

 

 O planejamento de longo prazo, na medida em que este deve ser aderente à 

visão organizacional (SENGE, 1990); 

 

 Os valores que segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) devem estar 

refletidos na declaração de visão organizacional; 

 

 A inovação, declarada como máximo valor que deve ser perseguido pelas IES 

(COLOMBO, 2004); 

 

 As aspirações da IES, identificadas como objetivos e metas com relação ao 

futuro da IES (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008), cujo acompanhamento é 

função primordial dos gestores (KOTLER; FOX, 1994). 

 

3.4.3.2 Recursos Internos 

 

Autores como Barney (1991) e Barney e Hesterly (2007) reconheceram que 

forças internas como recursos físicos, humanos e organizacionais também podem 

subsidiar estratégias de manutenção de vantagem competitiva sustentável, o que 

Pereira e Forte (2008) buscaram identificar em um estudo realizado com IES de 

Fortaleza. A literatura apontou os seguintes elementos observados dentro deste 

construto: 

 

 As possibilidades tecnológicas, representadas pela tecnologia aplicável ao 

segmento educacional (BERTUCCI, 2001); 
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 A capacitação da equipe, incluindo os docentes e funcionários técnico-

administrativos, que ocorria como resposta às tendências de 

profissionalização no campo, bem como aos processos de seleção de 

pessoas (COLOMBO, 2004; DIMAGGIO; POWELL, 1983); 

 

 Os indicadores operacionais, identificados como indicadores administrativo-

financeiros e acadêmicos, cuja necessidade é evidenciada pela possibilidade 

de mensuração de desempenho e alcance de objetivos, subsidiando as 

decisões estratégicas (COLOMBO, 2004; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 

2008); 

 

 Vida útil dos equipamentos, cuja utilização vai além dos processos 

administrativos, representando um recurso de aprendizagem utilizado pelos 

alunos (COLOMBO, 2004). 

 

  A revisão da literatura, em termos de influência na gestão de IES, apontou 

para os elementos supra citados cuja organização das relações será apresentada no 

capítulo a seguir. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A seguir, serão descritos os procedimentos metodológicos que orientaram a 

realização deste trabalho, iniciando pela formulação de hipóteses seguido do 

desenho da pesquisa. 

 

4.1 Formulação de Hipóteses e Caracterização da Pesquisa 

 

De acordo com Jung (2004), a formulação de hipóteses constitui-se como o 

elemento inicial da estrutura do pensamento científico e as hipóteses podem 

caracterizar-se como de ocorrência, empírica, plausível ou convalidada.  

 

Foram utilizadas as hipóteses plausíveis, que são formuladas a partir do 

exame e verificação do relacionamento entre as teorias disponíveis e apresentam 

determinados graus de inovação (DEMO, 2000; JUNG, 2004).  

 

As hipóteses direcionais � que estabelecem relações entre dois grupos ou 

variáveis, indicando uma direção para esta relação (HAIR et al, 2005) � e 

alternativas � que indicam mudança de comportamento ou atitude através da 

diferença entre médias de grupos (CRESWELL, 2007; HAIR et al, 2005) � 

presumem causalidade e se adequam à questão de pesquisa enunciada na 

introdução deste trabalho.  

 

A formulação de hipóteses de trabalho pode se dar, por algumas 

circunstâncias, como a revisão da literatura disponível, uma experiência em 

pesquisa ou pela habilidade criativa do pesquisador que foge da realidade normal 

onde as relações já são esperadas ou rotineiras (DEMO, 2000). Este trabalho 

utilizou-se do levantamento bibliográfico sobre a teoria institucional e administração 

estratégica, incorporando elementos da gestão de IES, o que permitiu compor o 

seguinte quadro de hipóteses: 

 

 Ao reconhecer a necessidade da elaboração de um modelo para análise das 

instituições universitárias, Zabalza (2004) propôs uma alternativa que 
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identificava dimensões básicas de análise e a existência de um �duplo espaço 

de referência� que o autor chamou de espaços interno (a universidade 

propriamente dita) e externo (as dinâmicas externas à universidade), e que 

segundo Schugurensky (2002) tentam harmonizar interesses internos e 

externos que influenciam diretamente no �significado e na administração do 

�mundo universitário��; Bertucci (2001) alia a efetividade organizacional ao 

mapeamento do ambiente e suas respostas. Juntando-se à definição de 

Meyer e Rowan (1977) para quem o ambiente possui um componente técnico 

e outro institucional, e da administração estratégica que reconheceu que 

forças internas colaboram para a competitividade de uma organização 

(BARNEY, 1991) e fazem parte das IES (ZABALZA, 2004) admitiu-se que a 

análise da gestão de IES é composta pela análise de fatores ambientais 

internos e fatores ambientais externos. Para autores ligados à teoria das 

organizações industriais, a gestão estratégica está preponderantemente 

atrelada a um escaneamento e análise do ambiente externo e o contexto 

atual demonstrou que a educação superior parece refletir o mesmo 

paradigma. Desta forma, admitiu-se que: 

 

 H1: Na percepção dos gestores os fatores ambientais externos são mais 

influentes na gestão das IES do que os fatores ambientais internos; 

 

 H1a: A relação entre fatores ambientais externos e gestão das IES é 

significativa e positiva; 

 

 H1b: A relação entre fatores ambientais internos e gestão das IES é 

significativa e positiva. 

 

 A revisão apontou a ocorrência de diversos elementos observados que 

compõe os fatores ambientais externos; o ambiente externo é citado como um 

dos elementos que mais influenciam as mudanças organizacionais 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983) e estratégicas (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; FERNANDES, 1999), visando enfrentar o intenso ambiente 

competitivo; no campo das IES, Colombo (2004), Bertucci (2001), Forte e 

Nogueira (2006) e Schwartzmann (2000) citam empresas do segmento 
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educacional, concorrência, número de alunos do ensino médio, mercado de 

trabalho e políticas federais de educação superior como situações que 

influenciam altamente a gestão das IES.  Porém, conforme Scott (2008), 

informações técnicas têm importância relativamente menor do que a 

aceitabilidade social, confirmada por Zabalza (2004) ao assumir que o 

sucesso da IES está relacionado ao desenvolvimento de macro e micro 

elementos do ambiente da instituição. Desta forma admitiu-se que: 

 

 H2: A necessidade de legitimidade exerce maior influência que o ambiente 

externo, enquanto construtos dos fatores ambientais externos, na percepção dos 

gestores das IES; 

 

 H2a: A relação entre necessidade de legitimidade e fatores ambientais 

externos é significativa e positiva; 

 

 H2b: A relação entre ambiente externo e fatores ambientais externos é 

significativa e positiva. 

 

 Das variáveis que compõe os fatores ambientais internos, autores de 

administração estratégica (WRIGHT, KROLL; PARNELL, 2000) destacam a 

visão organizacional. Os recursos internos que também se apresentam como 

um dos fatores ambientais internos baseados na defesa de Rumelt (1991) 

sobre as diferenças internas como criadoras das diferentes performances 

organizacionais e Vasconcelos e Cyrino (2000) que afirmam serem os 

recursos e competências os determinantes da competitividade. No entanto, a 

partir do reconhecimento da administração estratégica de que a visão orienta 

os rumos da organização (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008) e da gestão 

de IES para quem a visão orienta a definição dos objetivos da IES 

(COLOMBO, 2004), admitiu-se que: 

 

 H3: A visão organizacional, mais que os recursos internos, influencia na 

análise dos fatores ambientais internos na percepção dos gestores; 
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 H3a: A relação entre visão organizacional e fatores ambientais internos é 

significativa e positiva; 

 

 H3b: A relação entre recursos internos e fatores ambientais internos é 

significativa e positiva. 

 

Conforme a introdução deste trabalho adotou-se como abordagem de 

pesquisa a quantitativa. Descritas por Creswell (2007), as técnicas quantitativas são 

utilizadas pelo pesquisador para desenvolvimento do conhecimento empregando 

estratégias de investigação como experimentos, levantamentos e coleta de dados 

estatísticos, com questões fechadas e técnicas de análise predeterminadas. O 

pesquisador pode: 

 

�[...] listar ou verificar teóricas ou explicações; identificar variáveis 

para estudo, relatar variáveis em questões ou hipóteses, usar 

padrões de validade e confiabilidade, observar e mensurar as 
informações numericamente, usar métodos não tendenciosos e 

empregar procedimentos estatísticos [...]� (CRESWELL, 2007, p.36) 
 

 

A escolha por esta técnica de pesquisa e o objeto de estudo do trabalho (a 

influência dos fatores ambientais na gestão acadêmica das IES) foi baseada na 

possibilidade de �quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a 

população-alvo� e porque o resultado �recomenda um curso final de ação� 

(MALHOTRA, 2001, p.156). 

 

4.2 Desenho da Pesquisa 

 

A pesquisa foi executada em três etapas: 

 

I. Pesquisa Bibliográfica � coleta de dados secundários para contextualização 

do campo organizacional; 

 

II.  Pesquisa de Campo � coleta de dados primários; 
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III.   Análise. 

  

A pesquisa bibliográfica compreendeu o levantamento do contexto atual 

onde estão inseridas as IES, bem como aspectos teóricos das abordagens 

institucional, da administração estratégica e gestão de IES. Nesta fase foram 

utilizados clássicos da literatura em administração estratégica, títulos de gestão 

escolar, bem como publicações em revistas acadêmicas cientificas e de divulgação. 

Também subsidiaram esta fase do trabalho documentos do MEC e dados coletados 

por institutos públicos de pesquisa como o INEP e a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. 

 

A pesquisa de campo, segundo Gonsalves (2005), consiste em buscar as 

informações desejadas diretamente com a população pesquisada e neste trabalho 

foi contemplada com a aplicação de questionários auto-ministrados pela 

possibilidade que este instrumento gera de racionalizar o tempo de aplicação 

(poderia ser preenchido por vários gestores de IES ao mesmo tempo) e apresentar 

custo relativamente baixo. Uma comparação entre os diversos instrumentos de 

pesquisa, suas indicações e limitações pode ser encontrada em Malhotra (2001). 

 

4.2.1 População, Amostragem e Coleta de Dados 

 

A amostra constitui-se como uma parte representativa do universo 

pesquisado ou um subconjunto da população (BUSSAB; MORETTIN, 2005). Optou-

se pela amostragem por conveniência, que apesar de não possibilitar a 

generalização dos resultados, torna-se adequada para a obtenção rápida de dados 

uma vez que, segundo Hair et al (2005), seleciona os elementos mais disponíveis e 

que possam fornecer as informações requeridas para o estudo de forma mais rápida 

e com menor custo. A população foi constituída por gestores de IES que constam de 

uma lista elaborada através de uma pesquisa junto ao banco de dados do INEP e 

possui as seguintes características: 

 

 Incluíam IES públicas e privadas de acordo com a classificação da LDB/1996; 

(BRASIL, 1996) 
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 As IES cujos gestores receberam o convite para participação não foram 

restritas por organização administrativa ou autonomia; foram inclusas na 

pesquisa instituições universitárias e não universitárias; 

 

 Foram pesquisadas as percepções de gestores de IES da RMSP de acordo 

com dados apontados na justificativa deste trabalho, no segundo semestre de 

2009; segundo dados do INEP, são 251 IES; 

 

 Os respondentes da pesquisa - unidades amostrais - foram os reitores, pró 

reitores, diretores de áreas acadêmicas, coordenadores de curso e gestores 

de áreas administrativas que representam a entidade Mantida (a IES); os 

respondentes da pesquisa foram definidos pelo contato que os mesmos 

possuem com os fatores ambientais analisados neste trabalho, apesar de se 

reconhecer que nem todos os fatores são de domínio ou contato de todos os 

gestores relacionados, assumiu-se que o foco acadêmico de gestão que os 

respondentes possuem minimiza o viés que outras áreas como extensão ou 

pesquisa poderiam apresentar. 

 

As limitações representadas por esta opção buscaram ser minimizadas das 

seguintes formas: 

  

 Os respondentes receberam contato por e-mail pelo qual foram convidados a 

participar da pesquisa, fornecendo ou não seu aceite; 

 

 Os questionários foram enviados por e-mail, correio ou entregues 

pessoalmente, de acordo com a disponibilidade do respondente e da 

pesquisadora. 

 

O conjunto de assertivas foi sistematizado através de um survey, 

comumente utilizado em estudos transversais para coleta de dados primários; 

apesar de apresentar a possibilidade de influência e viés nas respostas, o método foi 

escolhido pela possibilidade que ele gera de coletar dados em grande quantidade, 



 72 

de maneira estruturada e relativamente rápida. Foi utilizado um survey auto-

administrado, dado o grande dispêndio de tempo e custos representado pelo 

deslocamento da pesquisadora para coletar as observações junto ao arcabouço 

amostral pretendido. 

  

Conforme será detalhado no Capítulo 5, foi utilizada uma técnica de análise 

multivariada denominada modelagem de equações estruturais que se divide em 

duas etapas � análise fatorial e modelagem estrutural. De acordo com Hair et al 

(2009) o tamanho da amostra para a análise fatorial ideal está entre cinco a dez 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas. Na 

etapa 2 foram identificadas 28 variáveis, sendo assim buscava-se trabalhar com um 

número de observações entre 140 e 280. O instrumento foi respondido por gestores 

das IES, sendo que cada respondente foi considerado como uma observação. 

 

 

4.2.2 Apresentação do Modelo Conceitual e Construção do Instrumento de 

Pesquisa 

 

 

As hipóteses levantadas apontaram para o desenvolvimento de uma 

pesquisa de caráter causal que tenta testar se um evento ou variável causa outro, ou 

se a mudança em X faz com que ocorra uma mudança em Y (HAIR et al, 2005); os 

números correspondem às variáveis, apresentadas no Quadro 3. Um modelo 

conceitual é o resultado de uma somatória de conceitos que pode conter ou não 

proposições e descreve eventos, objetos ou processos (JACK, 1993 apud PEREIRA; 

FILHO, 2007). 
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               Figura 1 - Modelo Conceitual 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As relações acima representadas se adequam aos pressupostos da 

pesquisa causal, pois: 

 

a. Esperava-se que os eventos causa (X, variáveis observadas ou 

exógenas) ocorressem antes do evento efeito (Y, variáveis latentes ou endógenas), 

obedecendo a uma sequência temporal; 

 

b. Esperava-se que uma mudança nos eventos X estivesse associada com 

uma mudança no evento Y, sugerindo a existência de covariação entre as variáveis; 

 

c. O controle de outras causas potenciais ou estranhas aos eventos Y foi 

feita mediante a modelagem de equações estruturais buscando assim estabelecer 

uma associação não-espúria; e 

 

d. As relações foram elaboradas a partir de uma revisão teórica sobre o 

assunto pesquisado. 
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Foi utilizado um não experimento � ou pesquisa sintética, conforme afirmam 

Contandriopoulous et al (1999) � que foi conduzido no ambiente natural, neste caso 

dentro das IES, mas não contou com o tratamento experimental (HAIR et al, 2005) 

pelo pesquisador, o que comprometeria a validação externa (CAMPBELL; 

STANLEY, 1979). Para Pedhazur e Schmelkin (1991) os não experimentos não 

abandonam o controle, mas o fazem através da seleção dos sujeitos e ajustes 

estatísticos. O projeto não experimental teve delineamento intersujeitos, coletando 

dados primários subjetivos (a percepção dos gestores) quantitativos. 

 

Para a elaboração do instrumento de pesquisa foram utilizados como 

referência, além dos autores indicados na revisão teórica: 

 

a. O Modelo de Excelência em Gestão Desenvolvido pela Fundação 

Nacional da Qualidade 

 

O MEG é composto pelos critérios de excelência da FNQ e constitui um 

modelo sistêmico de gestão que visa a obtenção da excelência do desempenho. 

Este mesmo modelo é utilizado pelas empresas que desejam candidatar-se ao 

Prêmio Nacional da Qualidade e permite a realização de uma auto-avaliação e 

diagnóstico da gestão organizacional, possibilitando identificar estratégias 

deliberadas - intenções plenamente realizadas - e estratégias irrealizadas - 

intenções não-realizadas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). A consulta 

a este modelo foi determinada pela relevância do PNQ em nível nacional e por este 

prêmio congregar práticas de organizações das mais variadas categorias 

(prestadoras de serviço, manufatura, sem fins lucrativos, médias e grandes 

empresas). 

 

b. As Diretrizes para Avaliação das Instituições de Ensino Superior da 

CONAES 

 

A LDB/1996 em seu artigo nono/inciso oitavo colocou como uma das 

obrigações do Estado a avaliação das IES. O processo de avaliação das IES é 

organizado pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior instituído pela 

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 com o princípio de responsabilidade social com 
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a qualidade da educação superior, respeitando missão e história das IES, 

globalidade e continuidade do processo de avaliação. 

 

Quadro 1 -  Modelo de Excelência de Gestão (MEG) 

Critério Descrição 

 
Liderança 

 
Estabelece os princípios da organização, analisa o desempenho 

e executam as ações de melhoria requisitadas pelo processo, 

impulsionando a cultura da excelência. 
 

Estratégia e Planos Consiste no estabelecimento de metas desdobradas em planos 
de ação de curto e longo prazos, que incluem a alocação de 

recursos, comunicação para a força de trabalho e constante 

monitoramento. 
 

Clientes Refere-se à identificação e atendimento das necessidades e 
expectativas dos clientes, objetivando a geração de valor para 

os mesmos. 
 

Sociedade É a atuação responsável da organização junto à sociedade com 

a qual interage, incluindo preceitos legais, regulamentares e de 
desenvolvimento sócio-ambiental. 

 
Pessoas Inclui a motivação e capacitação da força de trabalho em prol 

da consolidação da cultura da excelência. 
 

Processos Compreende as operações geram valor para o cliente e 

aperfeiçoa o relacionamento com os fornecedores, otimizando 

custos e investimentos, quantificando e controlando os riscos 
financeiros aos quais a organização está exposta. 

 
Resultados Abrangem situação econômico-financeira, clientes e mercado, 

pessoas, sociedade, processos principais e de apoio, e 
fornecedores e a sinergia entre eles. 

 
Informações e Conhecimento Representam a inteligência da organização e subsidiam a 

analise do desempenho em todos os níveis. 
 

Fonte: Adaptado de Critérios de Excelência � FNQ (2008) 

 

Esta avaliação é composta por três principais instrumentos que são a 

Avaliação das Instituições de Educação Superior que contempla a auto-avaliação e 

a avaliação externa; a Avaliação dos Cursos de Graduação e o ENADE. Também 

são considerados na avaliação os resultados do Censo da Educação Superior, do 

Cadastro da Educação Superior, dos relatórios e conceitos da CAPES para os 

cursos de pós-graduação, dos documentos de credenciamento e recredenciamento 

da IES, podendo ser agregados outros dados mediante análise do CONAES.  
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Foram consultadas as Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação 

das Instituições, determinada pela relevância das mesmas descrita pelo CONAES 

que classifica a auto-avaliação e a avaliação externa (feitas com base nas 

Orientações Gerais) como de extrema importância para o desenvolvimento das IES, 

uma vez que geram o conhecimento sobre a realidade organizacional identificando 

fragilidades e potencialidades (INEP, 2004), mediante a análise de 10 dimensões 

brevemente descritas no Quadro 2. 

 

A partir dos conceitos mencionados acima e das considerações teóricas dos 

autores utilizados como referência, foram elaboradas 28 afirmativas conforme 

Quadro 3.  

Quadro 2 - Descrição Sumária das Dimensões do SINAES 

 

Dimensão Descrição 

 
4.1 

 
Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 
4.2 Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização. 
 

4.3 A responsabilidade social da instituição,  com ênfase na promoção da inclusão 

social, desenvolvimento econômico e social, defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
 

4.4 Comunicação com a sociedade. 
 

4.5 Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, 
incluindo aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e das condições de 

trabalho. 
 

4.6 Organização e gestão da instituição, colegiados, independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios. 
 

4.7 Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação. 
 

4.8 Planejamento e avaliação, com ênfase no processo, resultados e eficácia da auto-
avaliação institucional. 

 
4.9 Políticas de atendimento aos estudantes. 

 
4.10 Sustentabilidade financeira. 

 
Fonte: Adaptado das Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições (INEP, 2004) 
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Quadro 3 - Elementos do Modelo Conceitual 

 

Variáveis latentes Variáveis 

observadas 

Assertivas Relacionadas Autores de Referência 

(1) Concorrência 
Analisar sistematicamente as 

ameaças da concorrência com 

outras IES. 

Leite (2005); Porter (1979, 
1989, 2004) 

(2) Clientela 

Analisar regularmente o poder 
de barganha dos alunos da sua 

IES. 

Forte e Nogueira 
(2006);Schwartzmann 
(2000); Porter (1979, 

1989, 2004) 

(3) Segmento político-

jurídico  

Analisar o segmento político-legal 
do ambiente geral da IES. 

Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2008); Narayanan e Fahey 

(1999) 

Ambiente Externo 

(4) Segmento 

tecnológico 

Absorver rapidamente as 
mudanças tecnológicas do 

ambiente geral da IES. 
Narayanan e Fahey (1999) 

(5) Segmento 

econômico  

Adaptar-se com agilidade a 
mudanças do segmento 

econômico do ambiente geral da 

IES. 

Narayanan e Fahey (1999) 

(6) Segmento sócio 

cultural 

Responder prontamente às 

demandas do segmento sócio-
cultural da IES. 

Narayanan e Fahey (1999) 

(7) Segmento 

demográfico 

Analisar o segmento demográfico 

do ambiente geral da IES. 
Narayanan e Fahey (1999); 

Porter (1989; 2004) 

Fatores Ambientais 

Externos 

 

(8) Segmento global 

 

Analisar o segmento global do 
ambiente geral da IES. 

Narayanan e Fahey (1999); 
Porter (1989; 2004) 

(9) Regulamentação 

Analisar se as mudanças na IES 

ocorrem como resposta às 

influências políticas e 

regulamentação do setor. 

DiMaggio e Powell (1983) 

(10) Elementos  

legitimados 

Analisar regularmente a 
adequação da estrutura formal da 

IES (núcleo operacional, cúpula 

estratégica, linha intermediária, 

tecnoestrutura e assessoria de 
apoio). 

Meyer e Rowan (1977); 
Minztberg (1995) 

(11) Isomorfismo 

Analisar em que medida as 
mudanças ocorridas na IES são 

resultados ou respostas à 

competitividade ou necessidade 
de maior eficiência presentes no 

segmento educacional. 

DiMaggio e Powell (1983); 
Leite (2005); DiMaggio e 

Powell (1983) 

Legitimidade 

(12) Certeza 

ambiental 

Analisar em que medida as 
mudanças na IES ocorrem como 

respostas padrão às incertezas às 

quais está exposta a organização 

no segmento educacional. 
 
 
 
 

Bertucci (2001); Weidling 
(2006); DiMaggio e Powell 

(1983) 
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Quadro 3 - Elementos do Modelo Conceitual (continuação) 

Variáveis latentes Variáveis 

observadas 

Assertivas Relacionadas Autores de Referência 

(13) Comunidade 

escolar 

Analisar continuamente a 
comunidade escolar onde a IES 

está inserida. 
DiMaggio e Powell (1983) 

(14) Planejamento 

estratégico 

Analisar em que medida a IES 
se prepara para responder às 

turbulências do ambiente. 

Weindling (2006), 
Colombo (2006) 

(15) 

Internacionalização 

da IES 

Analisar em que medida a IES 
busca maior interação cultural, 

econômica e política com pares 

em outros países. 

Duarte, Lima Jr. e Batista 
(2007); Siqueira (2004); 

UNESCO (1996) 

 

Gestão de IES 

(16) Políticas 

Internacionais 

Acompanhar continuamente as 
tendências legais internacionais 

para a educação superior. 

Catani e Oliveira (1999); 
Morosini (2001); Altmann 

(2002) 

(17) Planejamento 

de longo prazo 

Analisar continuamente a 
aderência do planejamento de 

longo prazo à visão 

organizacional. 

Weidling (2006) 

(18) Valores 
Avaliar continuamente como a 
visão organizacional reflete os 

valores da IES. 

Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2008) 

(19) Inovação Estimular continuamente a 
inovação dentro da IES. 

Colombo (2006) 

Visão 

Organizacional 

(20) Aspirações da 

IES 

Avaliar continuamente os 
objetivos e metas da IES. 

Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2008); Kotler e Fox 

(1994) 
 

(21) Missão 

Analisar continuamente como a 
missão organizacional da IES 

contempla suas finalidades e 
objetivos. 

Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2008) 

(22) Relações de 

poder 

Avaliar regularmente as relações 

de poder existentes dentro da 
IES 

Zabalza (2004) 

(23) Procedimentos 

operacionais 

Analisar regularmente a 
adequação e organização a 

estrutura formal interna da IES. 

DiMaggio e Powell (1983); 
Weber (1978) 

Fatores Ambientais 

Internos 

(24) Conteúdo dos 

cursos 

Analisar em que medida o 
conteúdo dos cursos é cumprido. 

 
 
 

Buarque (1994); 
Schugurensky (2002) 
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Quadro 3 - Elementos do Modelo Conceitual (continuação) 

Variáveis latentes Variáveis 

observadas 

Assertivas Relacionadas Autores de Referência 

(25) Possibilidades 

tecnológicas  

Analisar regularmente as 
possibilidades tecnológicas 

aplicáveis ao segmento 

educacional. 

Bertucci (2001) 

(26) Capacitação da 

equipe 

Analisar em que medida as 
mudanças na IES ocorrem como 

respostas às tendências de 

profissionalização no setor da 

educação e processos de 

seleção de pessoas. 

Colombo (2006); DiMaggio 
e Powell (1983) 

(27) Indicadores 

operacionais 

Analisar regularmente os 
indicadores financeiros e 

acadêmicos da IES. 

Colombo (2006); Hitt, 
Ireland e Hoskisson (2008)  

Recursos Internos 

(28)  

Vida útil de 

equipamentos 

Analisar regulamente a vida útil 

dos equipamentos utilizados nos 
processos acadêmico e 

administrativo da IES. 

Colombo (2006) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As afirmativas foram analisadas utilizando uma escala de medida métrica do 

tipo intervalar, que segundo Hair et al (2005) possibilita a execução de quase todas 

as operações matemáticas devido ao alto nível de precisão de medida e por ser a 

mais comumente utilizada na análise fatorial e a ideal para modelagem de equações 

estruturais segundo Farias e Santos (2000). De acordo com Oliveira (2001) as 

escalas intervalares possibilitam efetuar o cálculo de moda, mediana, média, desvio 

padrão, coeficiente de correlação e testes de significância.  

 

A escala foi composta por um gradiente de 5 intervalos iguais e lineares com 

os extremos identificados em �sem nenhuma importância� e �extremamente 

importante�; foram acrescidas duas outras opções de resposta que foram tratadas 

com variáveis de controle à medida que pudessem ser neutralizadas ou anuladas 

para impedir interferências na análise das relações propostas (MARCONI; 

LAKATOS, 2005) conforme descrições abaixo: 

 

a. �Não sei�: significa que o respondente não conhece, não foi informado ou 

não tem conhecimento da variável observada;  
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b. �Não existe�: o gradiente de respostas foi composto partindo do 

pressuposto da existência de determinado dado, porém algumas IES dado o modelo 

de gestão utilizado ou a próprio tempo de abertura / funcionamento, organização 

administrativa ou acadêmica, podem não possuir todas as variáveis propostas neste 

estudo, além da possibilidade do respondente perceber determinada variável como 

inexistente. 

 

A inclusão das duas opções foi efetuada após uma apreciação das 

observações feitas no pré-teste aplicado a gestores de IES constantes na população 

mencionada, do mesmo nível que o público-alvo a ser pesquisado; também foram 

incluídos no pré-teste um grupo de apoio de professores especializados em métodos 

quantitativos e gestão educacional, que objetivou a realização do teste de validade 

de conteúdo.  

 

Foram incluídas no estudo variáveis moderadoras por entender-se que são 

fatores determinantes para a ocorrência de um resultado, porém com importância 

menor que uma variável dependente e em pesquisas com problemas  que incluem a 

existência de vários fatores inter-relacionados (MARCONI; LAKATOS, 1999); as 

variáveis moderadoras incluídas foram: organização acadêmica e administrativa da 

IES e cargo do respondente. 

 

4.2.3 Aplicação do Instrumento de Pesquisa 

 

Como forma de reduzir a perda de controle do pesquisador, os surveys 

foram entregues pela pesquisadora, enviados por correio ou e-mail, diretamente 

para o respondente (sem intermediários), com uma carta de apresentação e 

orientações para o preenchimento do formulário. Visando aumentar a taxa de 

retorno, foram fornecidos envelopes-resposta, lembretes via e-mail ou telefone, 

fornecendo um prazo de devolução de 3 semanas e reenvio do survey após este 

período, conforme recomendações de autores consultados (HAIR et al, 2009; 

MALHOTRA, 2001). A aplicação do instrumento foi realizada no segundo semestre 

de 2009. 
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4.2.4 Análise dos Dados Coletados 

 

Os dados coletados foram utilizados de forma agrupada, não sendo objetivo 

da pesquisa gerar relatórios por IES que divulguem os dados de forma 

individualizada. Os dados informados ficaram restritos ao conhecimento da equipe 

de pesquisa envolvida neste projeto (aluna e orientador), que possuíam o 

compromisso da utilização dos mesmos para fins exclusivamente acadêmicos. A 

garantia da confidencialidade dos dados se deu pelo acompanhamento dos 

trabalhos pelo orientador responsável e pelo Programa de Pós Graduação em 

Administração, confirmando o compromisso dos envolvidos.  

 

De acordo com o modelo conceitual e o instrumento de pesquisa propostos, 

optou-se por utilizar-se a análise multivariada para análise dos dados coletados, 

uma vez que ela visa identificar relações complexas cuja representação 

convencional torna-se muito dificultosa (HAIR et al, 2009) e acomoda múltiplas 

variáveis e relações para análise (PILATI; LAROS, 2007).  

 

Para responder à questão de pesquisa que norteia este trabalho e que gerou 

as hipóteses optou-se por utilizar a modelagem de equações estruturais, descrita a 

seguir. 

 

4.2.4.1 Modelagem de Equações Estruturais 

 
 

De acordo com o modelo conceitual proposto, as variáveis encontram-se 

ligadas por relações cuja ordem difere dos tradicionais estudos com variáveis 

dependentes e independentes; é o caso dos fatores ambientais externos e internos 

que são causados pelos pares ambiente externo / legitimidade e visão 

organizacional / recursos internos, respectivamente, e ao mesmo tempo � de acordo 

com as hipóteses levantadas nesta pesquisa -  causam a gestão de IES.  

 

Este tipo de relação é freqüentemente analisada em ciências sociais pela 

modelagem de equações estruturais (CHIN; NEWSTED, 1999), que consegue 

indicar a mudança de papel das variáveis expressas em uma série de equações, 
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permitindo testar modelos complexos com variáveis múltiplas, simultâneas e traços 

latentes - medidas não diretamente observadas - (PILATI; LAROS, 2007).  

 

Convencionalmente, a MEE é utilizada para fins confirmatórios; de acordo 

com Aranha e Zambaldi (2008, p. 107), o tipo de análise fatorial a ser empregado 

neste caso, é o confirmatório que visa �verificar se os dados observados se 

comportam de acordo com uma perspectiva teórica� ou quando �o pesquisador 

possui algum conhecimento prévio de como as variáveis se comportam e se 

relacionam� (FÁVERO et al, 2009: 237).  

 

 As variáveis na modelagem de equações estruturais passam a se chamar 

endógenas (são explicadas ou causadas) e exógenas (que explicam ou causam 

alguma outra), e podem ser ao mesmo tempo dependentes e independentes 

(LUCIAN et al, 2008). Pilati e Laros (2007) indicam os seguintes pressupostos da 

MEE utilizando a estimação por máxima verossimilhança: normalidade das 

distribuições das variáveis, a utilização de procedimento de estimação para 

sistematizar dados faltosos, homocedasticidade, heterocedasticidade, singularidade 

e tratamento de outliers. 

 

Outras características que cercam a técnica são: 

 

 A inclusão de variáveis não observadas (latentes) como erros, como forma de 

minimizar a pressuposta não existência de erro das variáveis, uma vez que o 

modelo causal é unidirecional (LUCIAN et al, 2008); 

 

 A necessidade da existência de dados para cada variável (LUCIAN et al, 

2008); 

 

 A necessidade de uma boa fundamentação teórica para melhor especificação 

das relações de causa (FARIAS; SANTOS, 2000) evitando erros de 

especificação (HAIR et al, 2009); 

 

 A análise deve se iniciar por um modelo conceitual (MARUYAMA, 1998), 

composto por um grupo de afirmativas que resumem um conjunto de 
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hipóteses, definindo as relações de determinação entre variáveis do modelo 

estrutural (FARIAS; SANTOS, 2000; PILATI; LAROS, 2007); 

 

 O modelo pode ser apresentado em palavras ou diagramas (FARIAS; 

SANTOS, 2000); 

 

 A realização de um pré teste, visando validar e conferir fidedignidade aos 

instrumentos de medida (PILATI; LAROS, 2007); 

 

 Definição clara do método de estimação e índices de ajuste e finalizar com  

apresentação dos resíduos e possíveis índices de modificação do modelo 

justificados teoricamente (PILARI; LAROS, 2007). 

 

4.2.5 Ferramentas para Operacionalização das Técnicas 

 

Para a operacionalização das técnicas multivariadas descritas anteriormente 

foi utilizado o software de análise estatística Statistical Package for Social Sciences; 

dos softwares disponíveis para modelagem de equações estruturais citados por Chin 

e Newsted (1999) � Linear Structural Relations, Structural Equation Modeling 

Software, SEPath, Covariance Analysis of Linear Structural Equations e RAMONA � 

foi utilizado o aplicativo Análise de Estrutura de Momentos que possui interface 

amigável com o SPSS além de dispensar a escrita de códigos computacionais para 

execução da modelagem, possuindo uma interface gráfica. 

 

Adicionalmente para a análise de variância foi utilizado o pacote estatístico 

do Microsoft Excel 2007. 

 

4.2.6 Síntese do Delineamento Metodológico do Trabalho 

 

Utilizando um modelo de síntese das definições metodológicas formulado 

por Takahashi e Fischer (2008), apresentam-se a seguir os aspectos metodológicos 

que direcionaram a realização deste trabalho: 
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Quadro 4 - Síntese do Delineamento Metodológico do Trabalho 

Aspecto 

Metodológico 

Caracterização 

Delineamento da 
pesquisa 

 
Natureza da pesquisa: causal 

Abordagem: quantitativa 
Método investigativo: survey 

Perspectiva temporal: transversal 
Nível de análise: individual 

Unidade de observação: gestores de IES da RMSP 
Tipos de dados: primários e secundários 

Coleta de dados: survey autoministrado por correio ou e-mail (primários) e 

pesquisa documental (secundários) 
Tratamento de dados: modelagem de equações estruturais 

 
Validade da pesquisa  

Confiabilidade: alfa de Cronbach 
Validade: variância extraída, variância compartilhada e matriz de correlação. 

 
População  

Reitores, Pró Reitores, Diretores de Áreas Acadêmicas, coordenadores de 

curso e gestores de áreas administrativas de IES da RMSP 
 

Amostra  
Definição: amostra não probabilística por conveniência 

Critérios: rapidez, baixo custo e acessibilidade 
 

Fonte: Adaptado de Takahashi e Fischer (2008). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Seguindo a sugestão de Hair et al (2005) antes de proceder à qualquer 

análise estatística, é necessário o exame da base de dados com a finalidade de 

identificar possíveis situações limitadoras à aplicação das técnicas escolhidas. O 

mesmo roteiro para exame foi exibido por Garrido (2007) ao proceder à validação 

através da modelagem de equações estruturais de uma escala para mensuração da 

orientação para o mercado externo. 

 

Das 165 observações obtidas, quanto à autonomia administrativa 146 

respondentes eram gestores de universidades, 6 de centros universitários, 2 de 

faculdades integradas e 11 de faculdades isoladas; quanto à organização acadêmica 

5 respondentes eram de IES públicas, 14 de IES privadas e 146 de IES particulares; 

5 respondentes eram reitores ou pró-reitores, 13 diretores de áreas acadêmicas, 27 

coordenadores administrativos e 120 coordenadores de curso. 

  

5.1 Dados Perdidos 

 

Foi verificada a existência de dados perdidos que podem ter sido resultantes 

do processo de coleta ou entrada de dados (HAIR et al, 2005); das 165 observações 

coletadas 20 exibiram dados perdidos, apresentados de forma aleatória. Como as 

técnicas estatísticas a serem aplicadas requerem um contingente amostral razoável 

para sua realização, optou-se pela atribuição de resultados feita pela substituição. 

Optou-se por realizar a substituição pela média dos dados da observação uma vez 

que tratam-se de dados métricos, não há outras observações não inclusas na 

amostra original para substituição e porque não há a certeza de que uma fonte 

externa seria melhor do que um valor gerado a partir dos valores já existentes. 

 

Foram excluídas as observações que continham no seu total de respostas 

(28 respostas possíveis, por observação) mais de 10% de dados perdidos: 1, 4, 17, 

18, 21, 23, 26, 27, 31, 52 e 144. 
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Foram mantidas observações que continham menos de 10% de dados 

perdidos que foram atribuídos pelo critério da substituição por média:  

Quadro 5 - Valores Substituídos pela Média 

Observação Variáveis com 

valores 

substituídos 

2 A25 
15 A22; A28 
16 A5; A16 
25 A8; A27 
29 A1 
38 A16; A28 
39 A1 
47 A6 

         Fonte: Elaborado pela autora (2009). 

  

5.2 Detecção de Outliers 

 

Outliers foram definidos por Hair et al (2005) como sendo observações cujos 

valores distoam dos valores das outras observações. Os autores sugerem que para 

uma detecção multivariada, o processo se dê através do exame da distância 

quadrática amostral de Mahalanobis que considera o quanto uma observação dista 

do centro médio das demais.  

 

Hair et al (2005) prevêem que se divida o valor do quociente Mahalanobis 

pelo número de variáveis; caso o resultado seja superior a 2,5 verifica-se a 

possibilidade de se tratar de uma observação atípica que deve ou não ser retirada 

da amostra segundo os critérios do pesquisador, para evitar possíveis vieses na 

análise.  

 

Analisando construto por construto, somente na Visão Organizacional não 

foram encontrados outliers; verificaram-se as seguintes observações fora do critério 

mencionado: 
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Quadro 6 - Distância de Mahalanobis 

FAE: 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

23 16,532 3,306 
13 15,504 3,101 
16 14,634 2,927  

GE 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

23 21,387 4,277 
24 13,546 2,709 

 
 

LE 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

24 17,302 3,460 
19 16,473 3,295  

AE 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

16 16,171 3,234 
12 13,352 2,670  

FAI 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

63 17,139 3,428 
17 16,822 3,364 
28 15,145 3,029  

RI 

Observação 

Distância 

Quadrada de 
Mahalanobis D²/DF 

23 22,163 4,433 
28 12,511 2,502  

Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

A princípio optou-se pela retirada destas observações, pois elas não 

representavam outras observações na amostra em termos de variáveis moderadoras 

e padrão de respostas. Com as exclusões efetuadas, novamente foram verificados 

valores acima de 2,5 para as novas observações 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24 e 61; 

foram todas excluídas, menos a observação 12 por tratar-se de um caso relevante 

pelos dados de identificação mencionados e as respostas oferecidas � seu índice foi 

de 2,65. Por �nova observação� entenda-se que a observação teve seu número 

reclassificado após a primeira retirada dos outliers indicada acima. 

 

Desta vez foi verificado somente um valor acima de 2,5 retirado na última 

rodada: a nova observação 18 que foi retirada Após esta última alteração todos os 

índices da distância de Mahalanobis ficaram abaixo de 2,5 e o número total de 

observações restantes para análise foi de 136, atingindo o mínimo proposto por Hair 

et al (2009) para aplicação da técnica (5 observações por variável observada já que 

o modelo final contou com 27 variáveis conforme será descrito em tópicos a frente). 

 

Antes de realizar a análise considerando os 136 casos, optou-se por realizar 

o teste de detecção univariada que pudesse confirmar a unicidade das observações 
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nas variáveis. Neste teste nenhum dos outliers multivariados foi verificado, o que 

indicou que apesar de não serem únicas nas variáveis individualmente as 

observações são únicas no conjunto de variáveis e seguindo a orientação de Hair et 

al (2009) essas observações foram mantidas nas análises que se seguiram. 

 

5.3  Exame de Normalidade 

 

As medidas de tendência central são frequentemente utilizadas para 

sintetizar e condensar as informações advindas dos dados coletados, porém não 

oferecem um panorama completo da distribuição da amostra (HAIR et al, 2005) o 

que pode ser minimizado com o exame das medidas de dispersão que representam 

a tendência que as respostas possuem em partirem da tendência central. Assim 

foram examinadas a média aritmética, a mediana e a moda enquanto medidas de 

tendência central; variância, desvio padrão, assimetria e curtose foram as medidas 

de dispersão observadas.  

Quadro 7 - Estatísticas Descritivas por Construto 

 
Estatísticas Descritivas � construto AE A1 A2 A3 A4 

Média 3,721 3,837 3,912 3,639 
Erro padrão 0,076 0,071 0,071 0,065 

Mediana 4,000 4,000 4,000 4,000 
Moda 4,000 4,000 4,000 3,000 

Desvio padrão 0,920 0,860 0,859 0,793 
Variância da amostra 0,846 0,740 0,739 0,629 

Curtose -0,885 -0,948 -0,856 -0,220 
Assimetria -0,111 -0,070 -0,222 0,240 

Estatísticas Descritivas � construto FAE A5 A6 A7 A8 

Média 3,694 3,762 3,714 3,721 
Erro padrão 0,064 0,072 0,067 0,067 

Mediana 4,000 4,000 4,000 4,000 
Moda 4,000 4,000 4,000 4,000 

Desvio padrão 0,773 0,878 0,811 0,817 
Variância da amostra 0,597 0,772 0,658 0,668 

Curtose 0,323 -0,707 -0,568 0,503 
Assimetria -0,311 -0,190 -0,056 -0,358 

Estatísticas Descritivas � construto LE A9 A10 A11 A12 

Média 3,762 3,796 3,728 3,707 
Erro padrão 0,062 0,071 0,071 0,071 

Mediana 4,000 4,000 4,000 4,000 
Moda 4,000 3,000 4,000 4,000 
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Quadro 7 - Estatísticas Descritivas por Construto (continuação) 

 

Estatísticas Descritivas � construto LE A9 A10 A11 A12 

Desvio padrão 0,752 0,860 0,857 0,862 
Variância da amostra 0,566 0,739 0,734 0,743 

Curtose -0,702 -1,066 -0,687 -0,237 
Assimetria 0,131 0,080 -0,106 -0,241 

Estatísticas Descritivas � construto GE A13 A14 A15 A16 

Média 3,748 3,687 3,612 3,571 
Erro padrão 0,070 0,074 0,074 0,074 

Mediana 4,000 4,000 4,000 3,000 
Moda 3,000 3,000 3,000 3,000 

Desvio padrão 0,851 0,898 0,902 0,899 
Variância da amostra 0,724 0,806 0,814 0,808 

Curtose -0,946 -0,944 -0,255 -0,214 
Assimetria 0,103 0,086 -0,058 -0,074 

Estatísticas Descritivas � construto VO A17 A18 A19 A20 

Média 3,735 3,592 3,735 4,177 
Erro padrão 0,065 0,064 0,072 0,067 

Mediana 4,000 3,000 4,000 4,000 
Moda 3,000 3,000 4,000 4,000 

Desvio padrão 0,788 0,774 0,871 0,817 
Variância da amostra 0,621 0,599 0,758 0,667 

Curtose -1,106 -0,584 -0,556 -0,120 
Assimetria 0,424 0,406 -0,276 -0,720 

Estatísticas Descritivas � construto FAI A21 A22 A23 A24 

Média 3,939 3,837 3,918 4,095 
Erro padrão 0,067 0,068 0,064 0,068 

Mediana 4,000 4,000 4,000 4,000 
Moda 4,000 4,000 4,000 4,000 

Desvio padrão 0,813 0,820 0,772 0,830 
Variância da amostra 0,661 0,672 0,596 0,689 

Curtose -0,960 -0,678 -0,698 -0,671 
Assimetria -0,120 -0,143 -0,130 -0,472 

Estatísticas Descritivas � construto RI A25 A26 A27 A28 

Média 3,755 3,653 3,673 3,660 
Erro padrão 0,073 0,077 0,083 0,083 

Mediana 4,000 4,000 4,000 4,000 
Moda 4,000 3,000 3,000 3,000 

Desvio padrão 0,880 0,934 1,008 1,010 
Variância da amostra 0,775 0,872 1,016 1,021 

Curtose -0,445 -0,960 -1,124 -1,090 
Assimetria -0,170 0,031 -0,079 -0,122 

Fonte: Saída do SPSS (2009). 
 
 

Dos resultados obtidos, observou-se que: 
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 A variância com índices superiores a 0,6 deu indícios de que a dispersão dos 

dados ou variabilidade da distribuição seria grande, uma vez que o índice 

dista do valor 0, indicando que as observações guardam a tendência de diferir 

cada vez mais umas das outras e também da média; adicionalmente foi 

realizada no Microsoft Excel 2007 uma análise de variância visando 

�determinar a probabilidade de que diferenças em médias ao longo de 

diversos grupos ocorrem apenas devido a erro amostral� (HAIR et al, 2009, p. 

308), onde a estatística F deve possuir valor menor que o valor F-crítico 

indicando que a hipótese nula com relação à igualdade das médias entre 

amostras pode ser sustentada o que ocorreu com os construtos FAE, LE, GE 

e RI, conforme abaixo: 

Quadro 8 - Análise de Variância 

ANOVA - AE       

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 6,426871 3 2,14229 2,900169 0,034423 2,620162 
Dentro dos 
grupos 431,3878 584 0,738678    
       
Total 437,8146 587         

ANOVA � FAE       

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,358844 3 0,119615 0,177542 0,91162 2,620162 
Dentro dos 
grupos 393,4558 584 0,673726    
       
Total 393,8146 587         

ANOVA � LE        

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,666667 3 0,222222 0,319585 0,811222 2,620162 
Dentro dos 
grupos 406,0816 584 0,695345    
       
Total 406,7483 587         

ANOVA � GE        

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 2,72619 3 0,90873 1,153215 0,32699 2,620162 
Dentro dos 
grupos 460,1905 584 0,787997    
       
Total 462,9167 587         
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 Quadro 8 - Análise de Variância (continuação) 

 

ANOVA � VO        

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 28,44898 3 9,482993 14,33924 5,02E-09 2,620162 
Dentro dos 
grupos 386,2177 584 0,661332    
       
Total 414,6667 587         

ANOVA � FAI       

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 5,147959 3 1,715986 2,621899 0,049885 2,620162 
Dentro dos 
grupos 382,2177 584 0,654482    
       
Total 387,3656 587         

ANOVA � RI        

Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,984694 3 0,328231 0,356422 0,784514 2,620162 
Dentro dos 
grupos 537,8095 584 0,920907    
       
Total 538,7942 587         

 Fonte: Saída do Excel 2007 (2009). 

 

 As medidas de desvio padrão abaixo de 1,0 observadas em todas as 

variáveis, exceto para A27 e A28, indicam coerência entre as respostas das 

observações, conforme indicação de Hair et al (2005); 

 

 As medidas de assimetria observadas indicam uma distribuição assimétrica 

positiva para algumas variáveis, com a curva alongada para a direita; os 

valores negativos indicam assimetria negativa, com a curva alongada para a 

esquerda; no entanto, nenhuma variável atingiu os limites sugeridos de não 

normalidade - maior que +1 e menor que -1, segundo Hair et al (2009); 

 

 As medidas de curtose que indicam o achatamento ou agudez da distribuição, 

que deveriam exibir medidas próximas do zero para configurar uma 

distribuição normal indicam picos levemente achatados caracterizando uma 

distribuição platicúrtica, mas que não chegam a índices superiores a +3 ou 
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inferiores a -3; as maiores medidas de curtose foram encontradas nas 

variáveis A17, A27 e A28.   
 

O exame das comunidades revelou valores inferiores a 0,5 para as variáveis 

A4, A5, A6, A8, A9, A12, A13, A16, A18, A19, A20, A21, A22, A24 e A25, indicando 

que a convergência do modelo poderia ser prejudicada pelo tamanho da amostra. 

 

5.4 Análise de Equações Estruturais 

 

Segundo Hair et al (2009) a MEE é uma técnica estatística de dependência 

na qual são mensuradas as relações entre múltiplas variáveis através do 

estabelecimento de equações capazes de estimar relações múltiplas de 

dependência, representar conceitos não observados, corrigir erros de mensuração 

na estimação e incorporar variáveis latentes na análise. A análise da MEE é 

composta por dois modelos: 

 

 O modelo de mensuração, que analisa as relações entre as variáveis de um 

construto pela análise fatorial; 

 

 O modelo estrutural, que mostra as relações entre os construtos descritas 

como relações de dependência mostrando o impacto de um construto sobre o 

outro com setas de uma ponta; e relações correlacionais que mostram as 

correlações entre construtos com setas de duas pontas, sendo que um 

diagrama pode conter os dois tipos de relação. 

 

Ambos os modelos são representados graficamente pelo diagrama de 

caminhos que descreve como os construtos e variáveis se relacionam através da 

identificação dos escores das cargas fatoriais e erros.  

 

Hair et al (2009) sugerem que a modelagem de equações estruturais deve 

obedecer seis estágios para realização explicitados na sequência. 
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5.4.1 Definição dos Construtos Individuais 

 

Para a definição do modelo estrutural foi primordial a utilização da teoria que 

identificasse construtos, variáveis e relações previstas entre ambas. Na MEE os 

construtos recebem uma terminologia diferente de outras técnicas: 

 

 São considerados como construtos exógenos os fatores independentes do 

modelo, visualmente identificados com setas partindo deles para os outros 

construtos ou variáveis; assim, foram identificados com construtos exógenos: 

 

AE � Ambiente Externo 

 

LE � Legitimidade 

 

VO � Visão Organizacional 

 

RI � Recursos Internos 

 

 São considerados como construtos endógenos os fatores dependentes do 

modelo, visualmente identificados por um caminho (ou seta) que partem de 

outros construtos ou variáveis para eles; foram identificados como construtos 

endógenos: 

 

GE - Gestão de IES 

 

FAE - Fatores Ambientais Externos 

 

FAI - Fatores Ambientais Internos 

 

  Os fundamentos e pressupostos teóricos indicaram que os construtos 

endógenos são de ordem superior, causados pelos construtos exógenos e pelas 

variáveis observadas, caracterizando-se assim como construtos multidimensionais. 
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  Segundo Hair et al (2009) modelos de ordem superior são utilizados para 

explicar covariância entre construtos, utilizando construtos de primeira ordem como 

AE, LE, VO e RI como indicadores (variáveis) dos construtos de ordem superior 

como FAE, FAI e GE. A opção pela utilização deste tipo de modelo se deu pela 

possibilidade que este modelo oferece de explicar covariância entre construtos e por 

consumir menos graus de liberdade. 

 

Para os construtos endógenos, além das variáveis observadas, foi 

necessário identificar um erro para cada um deles, denominados EGE, EFAE, EFAI, 

respectivamente. As variáveis observadas compreendem entre A1 e A28. Cada 

variável recebeu um erro associado denominados de E1 a E28, respectivamente. 

 

Na ausência de pesquisas anteriores sobre o assunto, foi desenvolvida uma 

nova escala conforme padrões e pré-teste já mencionados (vide item 4.2.2). De 

acordo com a teoria foram inicialmente identificadas 30 variáveis, que após o pré 

teste resultaram nas 28 variáveis apresentadas. Foram excluídas as seguintes 

variáveis mediante apreciação das colocações feitas pelos colaboradores do pré-

teste: 

 

Quadro 9 - Resultados do Pré-Teste 

 
Variáveis Originais Justificativa para retirada 

Ameaça de participação no mercado, 
custos de mudança, serviços 

complementadores 

Muitos gestores não teriam disponíveis 

informações para responder assertivas 

relacionadas à Marketing. 
Poder de Negociação dos fornecedores A maioria dos gestores não possui contato 

com fornecedores externos, portanto não 

teriam condições de responder. 
Capacidade de realização dos objetivos 

da IES 
Muitos gestores não têm acesso a 

indicadores de desempenho financeiro para 
avaliar a realização de certos objetivos da 

IES. 
Mudança organizacional, coercitiva, 

mimética e normativa 
Muitas IES mudaram sua condição ou foram 

criadas desde a publicação da LDB/1996, 

muitos gestores são novos no campo, e 

esses fatos não permitem avaliar  padrões de 

mudança. 
      Fonte: Elaborado pela autora (2009). 
 

 
 Outras variáveis tiveram sua denominação alterada: �Campo de atuação e 

público-alvo da IES� passou a se chamar �comunidade escolar� que segundo os 
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participantes do pré-teste representa melhor os públicos na linguagem usual de uma 

IES; �recursos e capacidade internos� passou a se denominar �recursos internos� e 

�visão e missão da IES� passou a se chamar �visão organizacional� ambos pelo 

mesmo motivo: a primeira descrição continha 2 construtos a serem analisados � 

recursos e capacidade, visão e missão - o que colaboraria para aumentar os vieses 

da amostra. 

 

5.4.2 Desenvolvimento do Modelo de Mensuração � Análise Fatorial 

Confirmatória 

 

Conforme indicações do referencial teórico, o modelo de mensuração foi 

desenvolvido a partir do estabelecimento de correlações entre todos os construtos 

de acordo com a Figura 2. 

 

Para analisar a confiabilidade dos dados, optou-se por utilizar o índice de 

Alfa de Cronbach que segundo Rodrigues e Paulo (2007), mede a consistência 

interna entre os indicadores individuais da escala baseado na correlação média 

entre eles. Segundo os autores �a confiabilidade é o grau em que uma escala produz 

resultados consistentes entre medidas repetidas ou equivalentes de um mesmo 

objeto ou pessoa, revelando a ausência de erro aleatório� (RODRIGUES; PAULO, 

2007, p.64) e há indicações bibliográficas (HAIR et al, 2009) que apontam para 

índices aceitáveis entre 0,6 e 0,9 dependendo do tipo e objetivo de pesquisa, sendo 

o índice ideal aquele mais próximo de 1. A análise feita no SPSS apontou resultados 

que confirmam a confiabilidade dos construtos de acordo com estes critérios, ou seja 

que as múltiplas medidas de uma variável são consistentes. 
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Figura 2 - Modelo de Mensuração 
Fonte: Saída do AMOS (2009) 

 

Quadro 10 - Análise de Confiabilidade 

Construto Alfa de Cronbach 

AE 0,771 
FAE 0,745 
LE 0,796 
GE 0,777 
RI 0,709 

FAI 0,742 
VO 0,846 

                                                       Fonte: Saída do SPSS (2009). 
 
 

5.4.3 Planejamento do Estudo 

 

Os tipos de dados analisados foram as matrizes de covariância, pois evitam 

possíveis erros nos cálculos de erros e porque retêm informações de escala e 

magnitude de valores. Para prosseguir com a análise com a amostra de 154 casos, 

foram utilizados os seguintes critérios: 

 

 O número atingiu o mínimo indicado para estimação feita através da máxima 

verossimilhança; 



 97 

 

 O modelo contou com mais de 4 variáveis observadas e não é um modelo 

multigrupo. 

 

 

Dentre as técnicas de estimação disponíveis (mínimos quadrados ordinários, 

mínimos quadrados ponderados, mínimos quadrados generalizados, estimação 

assintoticamente livre de distribuição,mínimos quadrados ordinários) optou-se por 

usar a máxima verossimilhança porque previne vieses quando observa-se a 

normalidade multivariada, mas também tem demonstrado robustez em casos 

contrários (HAIR et al, 2009). 

 

Na escala de fator latente atribuiu-se valor 1 para as cargas fatoriais das 

seguintes variáveis em seus respectivos construtos: A1, A6, A10, A14, A20, A24 e 

A28. A opção por estas variáveis se deu com base nos resultados da estatística 

descritiva que apontavam para estas variáveis maior possibilidade de variância nos 

dados. 

 

Visando mapear problemas de identificação foram examinadas as variâncias 

dos erros e não foram encontrados valores negativos nem valores superiores a 0,5. 

Foram encontradas cargas fatoriais superiores a 1,0 em 5 variáveis; o AMOS 

conseguiu reverter a matriz de informação oferecendo uma solução possível, cujos 

resultados serão apresentados a seguir não sendo, portanto, necessária a adoção 

de nenhuma ação corretiva para problemas de identificação. 

 

5.4.4 Avaliação da Validade do Modelo de Mensuração 

  

A qualidade de ajuste foi analisada pela estatística qui-quadrado (x2) que 

fornece um teste estatístico da diferença resultante, representado pela seguinte 

equação: x
2=(N-1)(S-∑k) onde 

 

 N é o tamanho da amostra geral; 
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 S é a matriz de covariância amostral observada; 

 

 ∑k é  a matriz de covariância estimada MEE. 

 

A medida do x2 foi examinada com o intuito de verificar semelhanças entre 

as matrizes, ou seja, baixos valores na estatística; quanto menor fosse o resultado 

do x2 mais o modelo se sustentaria, sendo também adequado para amostras 

menores � o contrário de outros índices de ajuste absoluto; quanto maior o P-valor, 

maior a chance das matrizes de covariância na amostra serem iguais. No Quadro 

11, altos valores de x2 foram apontados para os construtos GE, FAE, FAI e RI 

seguidos de baixos P-valor (indesejáveis nesta análise) que indicaram diferença 

estatisticamente significante entre as matrizes e que a hipótese nula seria rejeitada. 

Dentre as possíveis causas apontadas por Hair et al (2009) para o resultado de GE, 

FAE e FAI é provável que o x
2 tenha aumentado pela adição de variáveis a

 estes 

construtos: FAI além de suas 4 variáveis observadas ainda recebeu os construtos 

VO e RI; o mesmo aconteceu com GE que recebeu os construtos FAE e FAI, e FAE 

que recebeu os construtos AE e LE. 

 

Quadro 11 - X2 
para

 
Qualidade de Ajuste 

Construtos x
2
 P-valor Graus de 

Liberdade (GL) 

GE 13,692 0,001 2 
FAE 5,836 0,054 2 
AE 0,663 0,718 2 
LE 0,978 0,613 2 
FAI 6,455 0,040 2 
VO 0,157 0,924 2 
RI 7,771 0,021 2 

          Fonte: Saída do Amos (2009). 
 

Pelas propriedades matemáticas apresentadas pela estatística x
2 Hair 

et al 

(2009) recomendam a utilização de outras medidas para avaliar a qualidade do 

ajuste como os índices de ajuste absoluto: 

 

 Índice de qualidade de ajuste ou GFI: é sensível diante do tamanho da 

amostra e figura com valores entre 0 e 1, sendo valores acima de 0,90 

considerados como bons; 
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 Índice ajustado da qualidade de ajuste ou AGI: sensível a modelos complexos 

e geralmente apresenta valores menores que o GFI; 

 

 Raiz do erro quadrático médio de aproximação ou RMSEA: representa o 

quanto um modelo se ajusta a uma população e considera que valores 

menores que 0,10 caracterizam a aceitabilidade do modelo; GE, FAE, FAI e 

RI apresentaram RMSEAs superiores a 0,10, conforme Quadro 12. 

 

Para examinar o ajuste do modelo também devem ser considerados os 

índices de ajuste incremental, avaliando o ajuste de um modelo especificado diante 

de um modelo alternativo de referência ou modelo nulo. Os principais índices são: 

 

 Índice de ajuste normado ou NFI: varia entre 0 e 1, e o bom ajuste objetiva o 

alcance de altos valores; não há uma recomendação para o atingimento deste 

índice, mas GE, FAE, FAI e RI apresentaram valores superiores a 0,9; 

 

 Índice de ajuste comparativo ou CFI: também variando entre 0 e 1, 

objetivando o alcance de valores acima de 0,90 para bons ajustes o que foi 

verificado em todos os construtos; 

 

 Índice de Tucker Lewis ou TLI: apresenta valores inferiores a 0 e superiores a 

1 (por não ser um valor normado), objetivando valores próximos a 1 para 

demonstrar bom ajuste do modelo; todos os construtos apresentaram valores 

desejados; 

 

 Índice de não centralidade relativa ou RLI: igualmente aos anteriores possui 

valores entre 0 e 1, objetivando o alcance de valores superiores que 0,90 

para bom ajuste. 

 

Os índices de ajuste de parcimônia também são utilizados com o objetivo de 

fornecer informação sobre qual modelo em um conjunto de modelos concorrentes é 
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melhor, porém não é indicado tomar decisões estatísticas somente sobre seu 

resultado (HAIR et al, 2009).  

 

O índice mais utilizado é o índice de ajuste normado de parcimônia ou PNFI, 

no qual valores relativamente altos representam ajuste melhor, variando igualmente 

entre 0 e 1; nesta pesquisa nenhum construto obteve índices superiores a 0,33. Este 

tipo de índice se adequa mais a modelos simples e com menos parâmetros a serem 

estimados, que não seria o caso do modelo testado, o que leva o pesquisador a 

desconsiderar este item, uma vez que não há motivos (referencial teórico) para 

reduzir o número de parâmetros para melhoria do índice, como sugerem Hair et al 

(2009). Tais resultados levaram a continuar considerando as relações inicialmente 

propostas no modelo de mensuração. 

 

Seguindo o roteiro de Garrido (2007) que coloca o índice ideal de x
2/GL como 

menor que 5, observou-se em GE índice insatisfatório.  

 

Quadro 12 -  Índices de Ajuste do Modelo de Mensuração 

 

Construtos RMSEA NFI CFI PNFI TLI x
2
/GL VE VC 

GE 0,200 0,922 0,931 0,307 0,793 6,846 0,471 0,788 
FAE 0,115 0,955 0,969 0,318 0,906 2,918 0,423 0,674 
AE 0,000 0,966 1,000 0,332 1,025 0,332 0,479 0,739 
LE 0,000 0,995 1,000 0,332 1,017 0,489 0,514 0,695 
FAI 0,124 0,949 0,963 0,316 0,889 3,228 0,420 0,654 
VO 0,000 0,998 1,000 0,333 1,058 0,079 0,594 0,661 
RI 0,14 0,971 0,978 0,324 0,934 3,886 0,358 0,921 

            Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

 

A validade discriminante foi checada pela comparação entre a variância 

extraída e a variância compartilhada observando o quanto um construto é diferente 

dos outros medindo variáveis que outros construtos não medem; por este critério a 

validade discriminante não foi verificada para nenhum dos construtos, pois nenhum 

deles exibiu variância compartilhada menor que a variância extraída. No entanto, o 

modelo trabalhou com construtos multidimensionais de segunda e terceira ordens 

compostos não só pelas suas variáveis observadas, mas também pelos construtos 
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de camadas inferiores elaborados a partir da teoria disponível, o que pode explicar a 

ausência da validade discriminante. Tal situação também pôde ser observada no 

trabalho de Miguel (2008) que ao elaborar um instrumento de mensuração utilizando 

indicadores já testados e organizados em construtos multidimensionais num modelo 

de ordem superior, também não verificou validade discriminante. 

 

A validade convergente foi primeiramente examinada pelo critério da 

variância extraída que verificou convergência para os construtos GE, AE, LE e VO 

que exibiram valores superiores a 0,5, o que não aconteceu com os construtos FAE, 

FAI e RI. 

 

O exame das cargas fatoriais padronizadas das variáveis não revelou 

nenhum índice abaixo do mínimo indicado (0,5 sendo o ideal 0,7 segundo Hair et al, 

2009) ou valores acima de 1 ou abaixo de -1 que indicariam problema com os 

dados. As cargas fatoriais dos construtos não indicaram prioritariamente a 

necessidade de eliminação de nenhuma variável do modelo. 

 

As correlações quadráticas múltiplas que medem o quanto a variável medida 

é explicada por um fator latente, foram utilizadas para efetuar diagnósticos de 

problemas no modelo; o Quadro 13 mostra que variáveis obtiveram valor inferior a 

0,5, o que significa que outros fatores as podem estar explicando. O exame dos 

resíduos padronizados e dos índices de modificação também apontam valores 

superiores a 4,0, situação em que se deve analisar se o modelo sofrerá alguma 

modificação em favor de melhor ajuste. 

 

Ao utilizar-se de um modelo de ordem superior, Hair et al (2009) indicaram a 

necessidade do rigor no exame da validade nomológica a fim de dirimir explicações 

confusas para os construtos superiores que costumam ser �tão abstratos que é difícil 

descrever adequadamente seu significado� (p.623). Foi examinada a matriz de 

correlações e exceto para GE, LE e AE nenhuma das variáveis exibiu maior 

correlação dentro dos construtos aos quais pertenciam inicialmente. Foram 

observados valores superiores a 0,85 apontando problemas de multicolinearidade 

para as relações entre VO-AE, LE-AE, FAI-VO, GE-VO, LE-VO e LE- GE, apontados 

no Quadro 14. 
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Quadro 13 - Cargas Fatoriais do Modelo de Mensuração 

Comunalidades Cargas Fatoriais 
Cargas Fatoriais 

Padronizadas 

Correlações 

Quadráticas 

Múltiplas 

GE Estimativa 
A14 0,496 
A13 0,372 
A15 0,534 
A16 0,483  

GE Estimativa 
A14 1,000 
A13 0,821 
A15 1,044 
A16 0,988  

GE Estimativa 
A14 0,704 
A13 0,610 
A15 0,731 
A16 0,695  

GE Estimativa 
A14 0,496 
A13 0,372 
A15 0,535 
A16 0,482  

FAE Estimativa 
A6 0,441 
A5 0,401 
A7 0,453 
A8 0,399  

FAE Estimativa 
A6 1,000 
A5 0,839 
A7 0,936 
A8 0,886  

FAE Estimativa 
A6 0,664 
A5 0,633 
A7 0,673 
A8 0,632  

FAE Estimativa 
A6 0,440 
A5 0,401 
A7 0,453 
A8 0,399  

AE Estimativa 
A1 0,534 
A2 0,554 
A3 0,554 
A4 0,230  

AE Estimativa 
A1 1,000 
A2 0,962 
A3 1,010 
A4 1,024  

AE Estimativa 
A1 0,731 
A2 0,774 
A3 0,744 
A4 0,480  

AE Estimativa 
A1 0,534 
A2 0,599 
A3 0,553 
A4 0,230  

LE Estimativa 
A10 0,724 
A11 0,581 
A12 0,410 
A9 0,342  

LE Estimativa 
A10 1,000 
A11 0,875 
A12 0,950 
A9 0,647  

LE Estimativa 
A10 0,851 
A11 0,762 
A12 0,640 
A9 0,585  

LE Estimativa 
A10 0,724 
A11 0,580 
A12 0,410 
A9 0,343  

FAI Estimativa 
A24 0,398 
A22 0,378 
A23 0,469 
A21 0,436  

FAI Estimativa 
A24 1,000 
A22 0,960 
A23 1,355 
A21 1,044  

FAI Estimativa 
A24 0,631 
A22 0,615 
A23 0,685 
A21 0,660  

FAI Estimativa 
A24 0,398 
A22 0,378 
A23 0,469 
A21 0,436  

RI Estimativa 
A28 0,707 
A26 0,634 
A27 0,642 
A25 0,389  

RI Estimativa 
A28 1,000 
A26 0,991 
A27 0,951 
A25 0,566  

RI Estimativa 
A28 0,841 
A26 0,796 
A27 0,801 
A25 0,624  

RI Estimativa 
A28 0,708 
A26 0,634 
A27 0,642 
A25 0,390  

VO Estimativa 
A20 0,286 
A19 0,236 
A17 0,566 
A18 0,347  

VO Estimativa 
A20 1,000 
A19 0,892 
A17 0,754 
A18 0,602  

VO Estimativa 
A20 0,535 
A19 0,482 
A17 0,752 
A18 0,589  

VO Estimativa 
A20 0,287 
A19 0,232 
A17 0,565 
A18 0,347  

Fonte: Saída do Amos (2009). 

Quadro 14 - Valores de Colinearidade 

 AE VO RI FAI FAE GE LE 

AE 1,000       
VO 0,971 1,000      
RI 0,845 0,843 1,000     

FAI 0,778 0,907 0,803 1,000    
FAE 0,692 0,765 0,686 0,709 1,000   
GE 0,805 0,956 0,799 0,766 0,84 1,000  
LE 0,920 0,889 0,816 0,811 0,752 0,871 1,000 

Fonte: Saída do Amos (2009). 
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Quadro 15 - Matriz de Correlação 

  AE VO RI FAI FAE GE LE 

A4 0,480 0,466 0,405 0,373 0,332 0,386 0,441 
A3 0,744 0,722 0,628 0,579 0,514 0,599 0,684 
A2 0,774 0,751 0,654 0,602 0,535 0,623 0,712 

AE 

A1 0,731 0,709 0,617 0,569 0,505 0,588 0,672 
A18 0,572 0,589 0,497 0,535 0,451 0,563 0,524 
A17 0,730 0,752 0,634 0,682 0,575 0,718 0,668 
A19 0,468 0,482 0,406 0,437 0,369 0,461 0,428 

VO 

A20 0,520 0,535 0,451 0,486 0,410 0,512 0,476 
A25 0,528 0,526 0,624 0,501 0,429 0,499 0,510 
A27 0,677 0,675 0,801 0,643 0,550 0,640 0,654 
A26 0,673 0,671 0,796 0,640 0,547 0,636 0,650 

RI 

A28 0,711 0,709 0,841 0,676 0,577 0,672 0,687 
A21 0,514 0,599 0,530 0,660 0,468 0,506 0,536 
A23 0,533 0,622 0,550 0,685 0,486 0,525 0,556 
A22 0,479 0,558 0,494 0,615 0,436 0,471 0,499 

FAI 

A24 0,491 0,572 0,507 0,631 0,447 0,484 0,512 
A8 0,437 0,483 0,434 0,448 0,632 0,530 0,475 
A7 0,465 0,515 0,462 0,477 0,673 0,565 0,506 
A5 0,438 0,484 0,434 0,449 0,633 0,531 0,476 

FAE 

A6 0,459 0,508 0,456 0,471 0,664 0,557 0,499 
A16 0,559 0,664 0,555 0,532 0,583 0,695 0,605 
A15 0,589 0,699 0,584 0,560 0,614 0,731 0,637 
A13 0,491 0,583 0,487 0,467 0,512 0,610 0,531 

GE 

A14 0,567 0,673 0,563 0,540 0,591 0,704 0,613 
A9 0,538 0,520 0,478 0,475 0,440 0,510 0,585 

A12 0,589 0,569 0,523 0,520 0,482 0,558 0,640 
A11 0,701 0,677 0,622 0,618 0,573 0,663 0,762 LE 

A10 0,783 0,756 0,695 0,690 0,640 0,741 0,851 
           Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

Após os resultados observados e tentando uma melhoria na qualidade do 

ajuste, optou-se por testar o modelo sem a variável A17 que se refere ao 

planejamento de longo prazo e estava ligada ao construto visão organizacional.  

 

Além dos resultados estatísticos (altos valores de assimetria e curtose 

conforme Quadro 7) levou-se em consideração para retirada da variável o suporte 

da teoria de gestão de IES que considera que devido ao ambiente turbulento, pode 

ocorrer que no lugar do planejamento de longo prazo as IES prefiram utilizar o 

planejamento estratégico (WEIDLING, 2006); Cardim (2004, p.227) coloca este 

posicionamento em sua descrição de gestão universitária: �administrar o futuro da 

organização mediante os processos cotidianos de escolha�.  
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Esta ação resultou na melhoria das cargas fatoriais do modelo como um 

todo, apesar de diminuir o alfa de Cronbach do construto (0,674) e representou a 

utilização de um construto exatamente identificado que poderia gerar um modelo 

saturado; no entanto, tomou-se a decisão baseado na justificativa de Hair et al 

(2009) para quem se houver outros construtos com 4 elementos, um deles pode 

apresentar 3 elementos.  

 

Quadro 16 - Índices de Ajuste do Modelo de Mensuração Modificado 

 

Construtos X
2
 P-valor RMSEA NFI CFI PNFI TLI x

2
/GL Alfa de 

Cronbach 

GE 13,692 0,001 0,200 0,922 0,931 0,307 0,793 6,846 0,771 
FAE 5,836 0,054 0,115 0,955 0,969 0,318 0,906 2,918 0,745 
AE 0,663 0,718 0,000 0,966 1,000 0,332 1,025 0,332 0,796 
LE 0,978 0,613 0,000 0,995 1,000 0,332 1,017 0,489 0,777 
FAI 6,455 0,040 0,124 0,949 0,963 0,316 0,889 3,228 0,709 
VO 0,000 - 0,387 1,000 1,000 0,000 - 0,079 0,674 
RI 7,771 0,021 0,140 0,971 0,978 0,324 0,934 3,886 0,846 

 Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

Quadro 17 - Análise de Multicolinearidade do Modelo de Mensuração 

Modificado 

 AE VO RI FAI FAE GE LE 

AE 1,000       
VO 0,794 1,000      
RI 0,845 0,652 1,000     

FAI 0,780 0,898 0,801 1,000    
FAE 0,693 0,655 0,685 0,705 1,000   
GE 0,799 0,695 0,795 0,759 0,840 1,000  
LE 0,920 0,701 0,816 0,808 0,751 0,864 1,000 

Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

 

 Mesmo após a retirada da A17 observaram-se correlações superiores a 0,85 

indicativas de multicolinearidade, porém em menor número que no modelo anterior; 

pela matriz de correlação observaram-se as mesmas relações adversas entre os 

construtos, mas não constam mais cargas fatoriais superiores a 1 e todas as cargas 

fatoriais padronizadas superaram o mínimo de 0,5. Desta forma o modelo de 

mensuração final teve 102 parâmetros estimados com 303 graus de liberdade. 
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Quadro 18 - Matriz de Correlação do Modelo Modificado 

  AE VO RI FAI FAE GE LE 

A4 0,485 0,385 0,41 0,379 0,336 0,388 0,447 
A3 0,745 0,592 0,629 0,581 0,516 0,596 0,686 
A2 0,770 0,611 0,650 0,601 0,533 0,615 0,708 

AE 

A1 0,731 0,580 0,617 0,570 0,506 0,584 0,673 
A18 0,530 0,667 0,435 0,599 0,437 0,464 0,468 
A19 0,425 0,535 0,349 0,481 0,350 0,372 0,375 VO 

A20 0,563 0,709 0,462 0,636 0,464 0,493 0,497 
A25 0,525 0,405 0,622 0,498 0,426 0,494 0,507 
A27 0,678 0,523 0,803 0,644 0,550 0,639 0,655 
A26 0,671 0,518 0,795 0,637 0,545 0,632 0,648 

RI 

A28 0,712 0,549 0,843 0,676 0,578 0,670 0,688 
A21 0,521 0,600 0,535 0,668 0,471 0,507 0,540 
A23 0,517 0,595 0,531 0,663 0,467 0,503 0,535 
A22 0,460 0,529 0,472 0,589 0,415 0,447 0,476 

FAI 

A24 0,519 0,597 0,533 0,665 0,469 0,505 0,537 
A8 0,439 0,415 0,434 0,447 0,634 0,533 0,476 
A7 0,467 0,441 0,462 0,475 0,674 0,567 0,507 
A5 0,437 0,413 0,432 0,445 0,630 0,530 0,474 

FAE 

A6 0,459 0,434 0,454 0,467 0,662 0,557 0,498 
A16 0,561 0,488 0,558 0,532 0,590 0,702 0,606 
A15 0,593 0,516 0,590 0,563 0,624 0,742 0,642 
A13 0,485 0,422 0,483 0,461 0,510 0,607 0,525 

GE 

A14 0,554 0,482 0,551 0,526 0,583 0,693 0,599 
A9 0,538 0,410 0,477 0,472 0,439 0,505 0,584 

A12 0,589 0,449 0,522 0,517 0,481 0,553 0,640 
A11 0,703 0,535 0,623 0,617 0,574 0,660 0,764 LE 

A10 0,782 0,596 0,694 0,687 0,639 0,735 0,85 
    Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

5.4.5 Especificação do Modelo Estrutural 

 

A especificação do modelo estrutural foi feita através da representação 

visual das hipóteses relatadas no item 4.1, através do diagrama do modelo 

conceitual (vide Figura 1) e mantido após os resultados da AFC, onde as relações 

estimadas entre os construtos foram desenhadas. O modelo foi considerado 

reflexivo, pois os construtos latentes causam as variáveis medidas e recursivo, uma 

vez que não continha retornos de resposta; todos os parâmetros (gama � de 

construtos exógenos para endógenos � e beta � de construtos endógenos para 

endógenos) foram desenhados na mesma direção.  

 

O modelo foi considerado super-identificado uma vez que consumiu menos 

parâmetros a serem estimados do que graus de liberdade (HAIR et al, 2009). Optou-
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se por não utilizar a notação MEE conservando as denominações atuais de variáveis 

latentes e observadas mantendo a familiaridade com a denominação, facilitando a 

interpretação dos resultados. Desta forma o modelo estrutural foi representado 

conforme Figura 3. 

 

O AMOS indicou estabelecer parâmetros estimados entre os construtos RI, 

VO, LE e AE, deixando estes de serem parâmetros fixos, o que foi aceito mediante 

as justificativas teóricas presentes na revisão. O modelo foi identificado como de 

ordem superior por exibir mais de duas camadas de construtos latentes, sendo mais 

parcimonioso (consumindo menos graus de liberdade) e melhorando os índices de 

ajuste. 

 

Ao modelar as cargas de construto para testar o modelo estrutural optou-se 

por estimar cargas e termos de variância de erro junto com os coeficientes do 

modelo estrutural, o que segundo Hair et al (2009) simplifica a transição da AFC 

para o teste estrutural possibilitando também comparar as estimativas obtidas nos 

dois modelos a fim de evidenciar confusão de interpretação;  valores com diferenças 

nos coeficientes entre 0,05 ou menos estariam dentro das flutuações esperadas. 

 

5.4.6 Avaliação da Validade do Modelo Estrutural 

 

A comparação entre o modelo de mensuração e o modelo estrutural foi 

demonstrada abaixo: 

 

Quadro 19 - Comparativo Entre os Modelos Testados 

Característica Modelo de 

Mensuração 
Modelo 

Estrutural 

X2 463,798 478,807 
P-valor 0,000 0,000 

NFI 0,787 0,780 
TLI 0,898 0,897 
CFI 0,912 0,909 

PNFI 0,679 0,693 
RMSEA 0,060 0,061 

                               Fonte: Saída do Amos (2009). 

 



 107 

 
Figura 3 - Modelo Estrutural 
Fonte: Saída do AMOS (2009) 

 

 

O modelo estrutural apresentou um X2  maior do que o índice obtido no 

modelo de mensuração, indicando que seu ajuste está correto. O PNFI, mais alto 

que do modelo de mensuração indica que o modelo estrutural foi sustentado e o 

RMSEA foi considerado adequado, próximo de zero; as demais estatísticas 

avaliadas também indicaram que o modelo estrutural está de acordo com o modelo 

de mensuração. 

 

A aplicação da técnica se completou com o exame das cargas fatoriais 

(medindo a correlação entre os fatores). Segundo Hair et al (2009) para o universo 

amostral que deve ser obtido na coleta de dados para a aplicação da análise fatorial 

(entre 120 e 150 observações) as cargas fatoriais mínimas a serem consideradas 

estão entre 0,45 e 0,50. As relações de dependência teorizadas foram validadas à 

medida que: 

 

 Foram estatisticamente significantes, ou seja maiores que zero, e no sentido 

previsto � positivas; 
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 Não-triviais, uma vez que as cargas fatoriais padronizadas excederam o 

mínimo de 0,45 indicado por Hair et al (2009) para serem consideradas 

significativas; excluem-se desta afirmativa as relações entre FAI e RI, FAE e 

AE e entre FAI e GE que apresentaram cargas padronizadas de 0,423, 0,064 

e 0,350 respectivamente.  

Quadro 20 - Análise das Hipóteses 

Cargas fatoriais 

 

Cargas 

fatoriais 

Cargas Fatoriais 

Padronizadas 
P-valor 

Hipótese 

sustentada? 

GE <--- FAE 0,668 0,646 *** H1a: sim 

GE <--- FAI 0,393 0,350 0,019 H1b: sim 

FAE <--- LE 0,602 0,754 0,075 H2a: sim 

FAE <--- AE 0,055 0,064 0,876 H2b: não 

FAI - VO 0,588 0,615 *** H3a: sim 

FAI <--- RI 0,267 0,423 *** H3b: sim 

Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

Conforme indicação de Rodrigues e Paulo (2007), na presença de outliers 

recomenda-se em primeira instância realizar a análise estatística não descartando-

os sem que haja concretude sobre seu comportamento anormal, realizando-se um 

teste adicional desconsiderando-os para efeitos de comparação. Os testes incluindo 

os outliers foram realizados e como esperado de acordo com Hair et al (2009) a 

retirada dos outliers melhorou os índices de ajuste e maximizou o índice de 

confiabilidade, porém fez surgir problemas de multicolinearidade. 

 

No exame das hipóteses, as baixas cargas fatorial e fatorial padronizada 

apresentadas na relação entre FAE e AE nos primeiros testes e consideradas triviais 

por não atingirem o mínimo indicado, repetiram o desempenho, conforme abaixo: 

 

A fim de verificar a relação entre as variáveis do construto que corresponde 

à relação entre AE e FAE, procedeu-se à uma análise de regressão simples, 

estabelecendo de acordo com os critérios de Hair et al (2009) a variável A3 como 

variável dependente pois apresentou o maior coeficiente de correlação.  
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Quadro 21 - Análise das Hipóteses descartados os Outliers 

Cargas fatoriais 

 

Cargas 

fatoriais 

Cargas Fatoriais 

Padronizadas 
P-valor 

Hipótese 

sustentada? 

GE <--- FAE 0,844 0,771 *** H1a: sim 

GE <--- FAI 0,273 0,236 0,078 H1b: sim 

FAE <--- LE 0,818 0,962 0,321 H2a: sim 

FAE <--- AE -0,035 -0,041 0,966 H2b: não 

FAI - VO 0,534 0,542 *** H3a: sim 

FAI <--- RI 0,314 0,474 *** H3b: sim 

Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

 

O coeficiente de regressão R
2  foi de 0,489, o que indica que cerca de 49% 

da variação em AE é explicada pela variável A3; o erro padrão da estimativa foi de 

0,618 indicando que o modelo padrão não está adequadamente estimado sendo 

ideal um valor próximo de 0. Por fim, a utilização da variável A3 como variável 

dependente representou que o modelo explicava menos da metade dos resíduos 

confirmando os resultados negativos da análise de hipóteses. 

 

A confirmação parcial do modelo pode ser explicada em parte por tratar-se 

de um modelo que ainda não havia sido testado empiricamente; a construção deste 

modelo usou como base as propostas de Zabalza (2004), mas que também não 

possuía evidências empíricas de comprovação. Por outro lado, ter a maior parte das 

hipóteses confirmada leva a crer que os dados oriundos de gestores de diferentes 

tipos de IES representam uma similaridade na percepção, explicada talvez pelas 

pressões que levam as instituições a adotarem estruturas organizacionais 

isomórficas; os dados confirmam também a existência de aspectos formais e 

informais nas IES, como a relação com a comunidade escolar, o planejamento 

estratégico, as políticas internacionais e a internacionalização expressos em suas 

variáveis observadas cujas cargas fatoriais atingiram valores expressivos, além dos 

fatores latentes; a não confirmação da relação entre AE e FAE (hipótese H2b) pode 

ser justificada pelo fato de que na percepção dos gestores nem todas as 

características organizacionais são afetadas pelo ambiente e que no caso das IES, a 
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harmonização dos interesses interno e externo não é simples de ser alcançada, 

conforme comentou Schugurensky (2002). 

 

A análise da matriz de correlação revelou valores elevados entre GE, FAE, 

AE e LE indicando multicolinearidade que significa a diminuição da variância única 

explicada, aumentando a variância compartilhada o que prejudicaria o valor preditivo 

em um modelo de regressão. No entanto a indicação de Hair et al (2009) para usar 

variáveis independentes que se distanciem ao máximo de outros construtos que não 

o seu não foi utilizada, pois a revisão teórica apontou que sendo um modelo de 

segunda ordem com construtos que assumem condição endógena e exógena em 

diferentes momentos, as variáveis independentes estariam naturalmente 

relacionadas; corroborou também o fato de que a gestão de IES (GE) abarca todos 

os construtos e variáveis independentes relacionados no modelo. 

 

A mesma análise feita no modelo de mensuração procedeu-se no modelo 

estrutural: quanto aos índices de modificação o modelo apresentou 26 erros 

superiores a 4,0, porém os erros apresentaram valores menores que no modelo de 

mensuração e também em menor quantidade (anteriormente foram apontados 30 

erros). 

Quadro 22 - Análise de Colinearidade do Modelo Estrutural 

 AE VO RI LE FAE FAI 

AE 1,000      
VO 0,752 1,000     
RI 0,830 0,613 1,000    
LE 0,941 0,697 0,816 1,000   

FAE 0,864 0,640 0,751 0,924 1,000  
FAI 0,801 0,833 0,807 0,765 0,703 1,000 
Ge 0,855 0,689 0,769 0,892 0,936 0,778 

Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

 

A não confirmação da H2b representa um achado, pois contraria o que 

afirmavam a teoria da administração estratégica e autores da gestão de IES como 

Bertucci (2001), DiMaggio e Powell (1983), Calderon (2000) e Schugurensky (2002) 

que colocam a concorrência, os nichos específicos e a formação de mercados 

regionais de clientes potenciais em evidência no campo da educação superior no 
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Brasil; contraria também o contexto nacional que indica a inclusão de práticas de 

gestão de empresas nas IES (MACHADO et al, 2006; NUNES, 2007), o que não foi 

percebido pelos gestores com relação a esta variável. 

 

Quadro 23 - Matriz de Correlação 

  AE VO RI LE FAI FAE GE 

A9 0,531 0,429 0,480 0,579 0,467 0,470 0,467 
A12 0,573 0,464 0,519 0,625 0,504 0,508 0,505 
A11 0,697 0,564 0,631 0,760 0,613 0,618 0,614 

LE 

A10 0,787 0,636 0,712 0,858 0,692 0,697 0,693 
A4 0,485 0,378 0,408 0,444 0,405 0,366 0,378 
A3 0,741 0,578 0,623 0,680 0,619 0,560 0,578 
A2 0,762 0,594 0,641 0,698 0,636 0,575 0,594 

AE 

A1 0,739 0,576 0,621 0,677 0,617 0,558 0,576 
A18 0,534 0,686 0,447 0,508 0,610 0,417 0,483 
A19 0,421 0,540 0,352 0,400 0,481 0,329 0,381 VO 

A20 0,541 0,694 0,453 0,514 0,618 0,423 0,489 
A25 0,517 0,401 0,615 0,510 0,506 0,418 0,447 
A27 0,680 0,528 0,809 0,671 0,666 0,550 0,588 
A26 0,663 0,514 0,788 0,654 0,649 0,536 0,573 

RI 

A28 0,714 0,554 0,849 0,704 0,699 0,577 0,617 
A21 0,559 0,596 0,551 0,540 0,669 0,443 0,520 
A23 0,547 0,584 0,540 0,528 0,655 0,433 0,509 
A22 0,480 0,512 0,474 0,464 0,575 0,380 0,447 

FAI 

A24 0,545 0,582 0,538 0,527 0,653 0,432 0,508 
A8 0,459 0,370 0,413 0,494 0,402 0,608 0,533 
A7 0,495 0,399 0,445 0,532 0,433 0,655 0,575 
A5 0,462 0,372 0,416 0,497 0,405 0,612 0,537 

FAE 

A6 0,506 0,408 0,455 0,544 0,443 0,670 0,588 
A16 0,560 0,506 0,522 0,579 0,558 0,629 0,717 
A15 0,584 0,528 0,545 0,605 0,582 0,657 0,749 
A13 0,465 0,420 0,433 0,481 0,463 0,523 0,596 

GE 

A14 0,530 0,479 0,494 0,548 0,528 0,596 0,679 
    Fonte: Saída do Amos (2009). 

 

 

Apesar de ressaltado pelos autores em gestão de IES, a percepção dos 

gestores não confirma a influência do ambiente externo sobre os fatores ambientais 

externos, o que pode ser explicado pelo fato que o ambiente geral é potencial e não 

extremamente relevante (OLIVEIRA, 1997) e que o ambiente turbulento do campo 

da educação superior cobra novos posicionamentos das IES a cada dia. (FORTE; 

NOGUEIRA, 2006; SCHWARTZMANN, 2000; SCHUGURENSKY, 2002)  
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Outro fato que talvez possa explicar a não confirmação da H2b refere-se às 

variáveis moderadoras; foi observado que vários respondentes são de IES públicas 

e que apesar de remodeladas pelo governo, não exercem a mesma relação de 

competitividade que as IES privadas, podendo não reconhecer a importância ou 

existência do ambiente externo. 

 

A confirmação da H1 pode ser explicada pela constante mudança nas IES 

para adequarem-se às exigências do mercado (CARDIM, 2004), marcado pela visão 

determinista de adaptação ao ambiente pregada pela teoria institucional e pelo 

ambiente dinâmico que se verifica no campo (COLOMBO, 2004); os dados 

demonstraram a confirmação da H1a e H1b através do reconhecimento da relação 

entre a gestão de IES e elementos como segmentos econômico, sócio-cultural, 

demográfico e global presentes nos modelos de tomada de decisão de empresas 

que de acordo com a administração estratégica visam identificar e atender 

necessidades do mercado (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008) e compunham as 

variáveis observadas dos fatores ambientais externos, e de elementos como missão, 

relações de poder, procedimentos operacionais e conteúdo dos cursos que 

compunham os fatores ambientais internos. (WERNERFELT, 1984; WRIGHT; 

KROLL; PARNELL, 2000) 

 

A confirmação da H2 que reconhecia a maior influência da necessidade de 

legitimidade sobre os fatores ambientais externos foi explicada pela necessidade 

que as IES, como as organizações em geral na teoria institucional, têm deste 

elemento para sua sobrevivência e que elas tomam formas estruturais não por 

determinação do ambiente, mas pela busca da legitimidade que costumes, normas, 

sucesso e prestígio oferecem (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999; SCOTT, 2008); 

o reconhecimento da relação entre legitimidade e fatores ambientais externos 

(confirmação da H2a) também se justifica pelo fato do campo da educação superior 

ser uma grande rede disseminadora de modelos de gestão (MOROSINI, 2001).  

 

Ao confirmar a hipótese, os dados afirmaram a importância de elementos 

como regulamentos e certeza ambiental, e com isso a percepção de DiMaggio e 

Powell (1983) que já haviam identificado que as características organizacionais são 

modificadas para melhor se compatibilizarem com as características ambientais, e 
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neste sentido o isomorfismo - ou isomorfismo estratégico como fonte de legitimação, 

conforme Scott (2008) - seria  a grande ferramenta para aumentar esta 

compatibilidade e ganhar aceitação, adotando-se hábitos e convenções de maior 

valor social (ROSSETO; ROSSETO, 2005).  

 

A confirmação da H3 foi reflexo do reconhecimento da existência de 

dimensões cultural, econômica e sociológica na gestão (CARVALHO; VIEIRA; 

LOPES, 1999) e que por meio dos discursos, elementos  como valores, inovação e 

aspirações da IES são institucionalizados (CASTELLS, 2009); se a visão é aquilo 

que representa e orienta a capacidade de adaptação da IES, conforme afirma a 

administração estratégica (SENGE, 1990), torna-se coerente a confirmação da H3a 

diante da confirmação da H2 a partir da explicação de Resende e Ramalho (2006) 

de que o discurso é a linguagem em ação, e de que a visão deve estar claramente 

associada às condições dos ambientes externo e interno da empresa. (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2008) 

 

Adicionalmente a confirmação da relação entre RI e FAI (hipótese H3b) foi 

explicada à medida que os recursos como possibilidades tecnológicas, capacitação 

da equipe, indicadores operacionais e vida útil dos equipamentos também subsidiam 

a formulação estratégica (BARNEY; HESTERLY, 2007), porém pelos dados obtidos 

é mais recorrente na gestão estar alinhado às demandas do mercado do que possuir 

os recursos para tal, conforme Cardim (2004). 

 

5.5 Limitações do Estudo 

 

Os resultados da análise dos dados obtidos pela aplicação da MEE 

apresentaram indicadores estatísticos bem próximos dos limites mínimos 

considerados aceitáveis. Neste sentido seria recomendável examinar novamente as 

variáveis e construtos presentes na hipótese H2b, uma vez que as evidências 

teóricas utilizadas para a composição do modelo apontavam para a confirmação da 

hipótese. As opções metodologias feitas no estudo, como os planos experimental e 

amostral foram utilizadas e justificadas, porém apresentam limitações: 
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 Não-experimento: a ausência de controles convencionais por parte da 

pesquisadora devido à aplicação de um não-experimento, possivelmente 

gerou vieses de resposta e grande número de observações com dados 

perdidos, o que reduziu o número da amostra; 

 

 Amostra: o tamanho da amostra atingiu o número mínimo para aplicação das 

técnicas utilizadas, o que aliado às baixas comunalidades apresentadas, 

reduziu o poder dos testes estatísticos empregados segundo Hair et al (2009); 

a amostra não probabilística reduziu as validades interna e externa do 

instrumento e impossibilitou a generalização dos resultados; 

 

 Retirada de variáveis: Hair et al (2009) indicaram que os índices de ajustes 

são sensíveis ao número de itens medidos no construto; construtos 

exatamente identificados como VO, teriam seus índices de ajuste mais 

relevantes se  fossem super-identificados; 

 

 Construtos multidimensionais: apesar de apoiados na teoria, construtos 

multidimensionais como GE, FAE e FAI por acarretarem a existência de 

cargas fatoriais cruzadas (suas variáveis carregam não só neles, mas em 

outros construtos também) costumam resultar em falta de validade 

discriminante como demonstrado no item 5.4.4; 

 

 Modelo de ordem superior: conforme Hair et al (2009) modelos de ordem 

superior apesar de apresentarem melhor índices de PNFI e RMSEA que 

refletem parcimônia, têm mais dificuldade em conseguir bons índices de 

ajustes absolutos como CFI, NFI e TLI porque usam menos caminhos para 

capturar a mesma quantidade de variância, o que também pode explicar os 

valores exibidos nestes índices. 
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5.6 Sugestões para Trabalhos Futuros  

 

Diante das limitações apontadas acima recomenda-se que trabalhos futuros 

utilizem procedimentos experimentais nos quais as variáveis causa como AE, LE, 

VO e RI possam ser controladas, tendo seus efeitos observados no caso de 

mudanças; optar por amostras probabilísticas aleatórias, que permitem igual 

probabilidade de seleção para todos os elementos, possibilitando a generalização 

dos resultados, bem como um contingente amostral superior ao mínimo empregado 

neste estudo, conforme indicam Hair et al (2005). 

Recomenda-se também buscar a manutenção de construtos super 

identificados que possam melhorar os índices de ajuste e buscar fundamentos e 

pressupostos teóricos que suportem a formação de construtos unidimensionais, o 

que proporcionará melhor validade de construto. Sugere-se elaborar um modelo de 

ordem inferior e posteriormente efetuar a análise e a comparação de resultados nos 

índices de ajuste absoluto, a fim de confirmar a vantagem na utilização do modelo 

de ordem superior. Estas indicações serviriam principalmente para um novo exame 

das variáveis que compõe o construto AE, a fim de confirmar ou não os resultados 

que foram apresentados.  

 Adicionalmente, como alternativas para minimizar problemas com 

normalidade e seleção de itens que melhor representem os construtos, bem como 

buscar uma interpretação dos dados ou desenvolver outros trabalhos a partir dos 

resultados que foram apresentados, são sugeridas respectivamente a estimação 

bayseana, a teoria de resposta ao item e as entrevistas qualitativas. 

 

5.6.1 Estimação Bayesiana 

 

Os testes estatísticos clássicos requerem normalidade dos dados para 

considerar válidos os resultados dos testes estatísticos subseqüentes (HAIR et al, 

2009) admitindo que a distribuição das amostras seria desconhecida (distribuição F) 

o que seria conflituoso admitir uma vez que segundo Paulino, Turkman e Murteira 

(2003) normalmente existe um conhecimento prévio sobre a natureza do fenômeno. 

Como alternativa ao método tradicional de estimação na MEE, a máxima 

verossimilhança, existe a estimação bayesiana de parâmetros que partindo da 
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premissa de qualquer quantidade desconhecida é considerada como uma variável 

randômica, esta quantidade também determina uma distribuição de probabilidades. 

 

Pela metodologia é feita uma distribuição de parâmetros antes que os dados 

sejam manipulados, chamada de distribuição a priori, que posteriomente comparada 

ao teorema de Bayes resulta numa combinação de crenças a priori e evidências 

empíricas � a distribuição a posteriori. O objetivo da estatística bayesiana está em 

realizar inferências sobre os parâmetros não observáveis, emitindo resultados sobre 

estes e não sobre os dados; o foco estaria sobre o resultado obtido e não sobre o 

espaço-amostra. (PAULINO; TURKMAN; MURTEIRA, 2003) 

 

A abordagem bayesiana considera cada problema como único e retentor de 

um contexto real próprio; o parâmetro seria uma quantidade significativa acerca da 

qual existem graus de conhecimento que variam de problema para problema. Neste 

sentido, a estatística bayesiana reconhece a distribuição a posteriori como seu único 

estimador, não reconhecendo a verossimilhança como probabilidade, mas sim a 

razão das verossimilhanças. Desta forma o resultado de uma análise realizada via 

inferência bayesiana consiste na alteração das credibilidades atribuídas a hipótese 

nula e alternativa e não em sua aceitação ou rejeição (PAULINO; TURKMAN; 

MURTEIRA, 2003).  

 

Em pesquisas que utilizam dados primários, particularmente em estudos 

caracterizados como não experimento com uma amostra não probabilística, atingir a 

condição de normalidade não é tão fácil; desta forma os métodos bayesianos para 

estimação do parâmetro encontrariam um campo fértil para aplicação e poderiam ser 

utilizados para verificar a relação entre AE e FAE. 

 

5.6.2 Teoria de Resposta ao Item como Técnica de Aprimoramento do 

Instrumento 

 

Segundo Francisco (2005) ainda são insipientes no Brasil estudos que 

realizem interpretações qualitativas sobre instrumentos quantitativos que analisariam 

iterações entre respondentes em itens. A TRI configura-se como uma técnica que 

pode colaborar positivamente na comparação de populações submetidas a 
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instrumentos diferentes sobre o mesmo tema, dos respondentes de um mesmo 

grupo, e do desempenho de uma população de um ano para outro que em estudos 

considerando o mesmo objeto de pesquisa poderia refletir uma mudança nos 

padrões de resposta.  

 

Estes resultados partiriam do pressuposto que o instrumento quantitativo 

possui elementos centrais de análise e nem todas as variáveis propostas podem ser 

consideradas como tal, cabendo uma seleção; sobre estes elementos centrais de 

análise selecionados se daria a avaliação das respostas. Bernardi Jr, Bussab e 

Camargo (2009) demonstraram a eficácia da TRI ao investigarem índice de 

predisposição para tecnologia. 

 

Soares (2005) ao utilizar a técnica para produção de indicadores sócio-

econômicos, afirmou que a TRI ainda é uma técnica vantajosa na medida em que 

analisa sua capacidade de trabalhar com dados faltantes, pois emprega apenas 

itens respondidos o que seria particularmente útil em estudos com pequenas 

amostras; sua análise de cada item que compõe o instrumento permite medir a 

capacidade de discriminar os indivíduos e dificuldades dos itens bem como a 

interpretação das escalas, pois �identifica quais itens produzem a informação gerada 

num continuum de valores� (p.84), oferecendo outro critério para exclusão de 

variáveis além dos comumente praticados em pré-testes. 

 

5.6.3 Entrevista Qualitativa para Estudo de Casos 

 

A revisão teórica apontou que as organizações que estão sujeitas aos 

efeitos dos processos institucionais não reagem da mesma forma (SCOTT, 2008) o 

que poderia ser analisado de forma mais pontual em trabalhos futuros através de 

uma metodologia qualitativa que visasse descobrir como essas influências 

ambientais externas afetam a gestão das IES para o qual poderiam ser utilizadas as 

entrevistas qualitativas focalizadas que tratam de um tema ou foco de interesse 

predeterminado orientando a conversa e predeterminando os parâmetros de seleção 

dos entrevistados (GODOI; MATTOS, 2006), respondendo a questões mais 

concretas. 
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Na teoria substantiva a unidade de análise seria o fenômeno em si (MELLO; 

CUNHA, 2006) e segundo Flick (2004) uma seleção amostral poderia ser definida 

pelo conceito de saturação teórica da categoria pesquisada considerando a mesma 

unidade amostral utilizada no estudo quantitativo - os gestores de IES da RMSP � 

mas cuja validação seria realizada mediante o estabelecimento de uma 

independência das descobertas em relação às circunstancias ocasionais da 

pesquisa (GODOI E MATTOS, 2006), pelas comparações incidente-incidente 

oriundas da grounded theory que propõe que à medida que as similaridades 

aumentam, aumenta também a fundamentação empírica da categoria, pelo processo 

de codificação aberta, axial e seletiva proposto por Strauss e Corbin (1990) e/ou 

exame da literatura existente buscando a convergência com a teoria substantiva 

gerada pela coleta e análise de dados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou demonstrar a percepção de gestores de IES na 

Região Metropolitana de São Paulo sobre a influência de fatores ambientais na 

gestão de IES. Um levantamento em bancos de dados como os anais do ENANPAD, 

no banco de teses da CAPES e em publicações classificadas como nível A pela 

Qualis, revelou que havia uma lacuna na pesquisa sobre o assunto, levando em 

consideração a proposição de modelos e utilização de instrumentos quantitativos.  

 

Em um primeiro momento foram abordados aspectos teóricos que 

encontram complementaridade e apontavam para uma gestão estratégica que 

considerava aspectos formais e informais, objetivos e subjetivos; a teoria sobre 

gestão de IES considerou que o ambiente turbulento do campo da educação 

superior, bem como técnicas e ferramentas utilizadas em outros campos 

organizacionais fizeram com que a gestão das IES fosse além do cumprimento da 

regulamentação emanada pelo governo e tivesse que garantir a sobrevivência das 

organizações, evitando sucumbir aos grandes grupos educacionais que surgiram 

com força no país. Para isso, a adoção de elementos racionais legitimados em 

outros campos como o planejamento estratégico, surgiu maciçamente na literatura 

sobre gestão de IES. 

 

A influência de fatores ambientais internos e externos na gestão das IES era 

clara teoricamente, porém ainda não havia estudos que indicassem sua magnitude; 

desta forma esta pesquisa objetivou responder a seguinte questão: a percepção dos 

gestores sobre a influência de fatores ambientais na gestão de IES da RMSP 

coincidia com os fundamentos e pressupostos teóricos presentes na teoria 

institucional, administração estratégica e gestão escolar?  

 

Assim objetivou-se especificamente identificar o contexto e os fundamentos 

e pressupostos teóricos, concretizado nos Capítulos 2 e 3; desenvolver um modelo 

conceitual que auxiliasse na análise das influências ambientais na gestão das IES e 

um instrumento quantitativo que possibilitasse aplicar e validar o modelo proposto, 

medindo a percepção gerencial da influência de fatores ambientais na gestão de 
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IES, concretizado no Capítulo 4; e comparar os fundamentos e pressupostos 

teóricos com os resultados da pesquisa empírica buscando explicar as eventuais 

diferenças com base no contexto, concretizado no Capítulo 5. 

 

Metodologicamente, o trabalho apresentou suas opções de análise de dados 

considerando os tipos de relações existentes entre as variáveis, suas vantagens e 

desvantagens, bem como sua disponibilidade enquanto recurso para aplicação. 

Inicialmente optou-se pela análise fatorial exploratória como forma de aprimorar o 

modelo, uma vez que está sendo pela primeira vez testado e pela modelagem de 

equações estruturais que analisou as relações múltiplas entre as variáveis. 

Esperava-se como resultado destas opções atingir o objetivo geral que era apurar se 

a percepção gerencial da influência dos fatores ambientais na gestão de IES 

coincidia com os fundamentos e pressuposto teóricos da gestão de IES. 

 

De acordo com Eco (2008) que considera como condições que garantam a 

cientificidade de um estudo, a existência de um objetivo reconhecível que possua 

algo que ainda não foi dito ou revisto por outro ponto de vista, a utilidade do estudo e 

o fornecimento de elementos para verificação das hipóteses, realizou-se a pesquisa 

empírica com gestores de IES da RMSP durante o segundo semestre de 2009. 

Foram enviados cerca de 588 convites via e-mail à gestores de IES da região, dos 

quais 165 aceitaram participar, caracterizando uma amostra não probabilística por 

conveniência. Os participantes responderam a um survey composto por 28 

assertivas que representavam as variáveis observadas e mais 3 questões de 

identificação, utilizadas também como variáveis moderadoras. 

 

Os dados primários foram submetidos à modelagem de equações estruturais 

em suas duas etapas, precedidas do exame da base de dados com a finalidade de 

observar características apontadas como necessárias pela teoria clássica da 

inferência estatística, que resultou na utilização efetiva de 154 questionários; foram 

desconsideradas observações com dados perdidos acima de 10%. 

 

Os resultados responderam à questão de pesquisa da seguinte forma: na 

percepção dos gestores de IES da RMSP no contexto atual, os fatores ambientais 

externos influenciam mais a gestão das IES do que os fatores ambientais internos, 
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os fatores ambientais externos são mais influenciados pela necessidade de 

legitimidade do que pelo ambiente externo, e a visão organizacional influencia mais 

os fatores ambientais internos do que os recursos internos, resultados expressos 

através da confirmação das H1, H2 e H3.  

 

Porém, o modelo não se considerou inteiramente confirmado uma vez que a 

percepção dos gestores não reconheceu a correlação entre ambiente externo e 

fatores ambientais externos, contrariando indicações das teorias da administração 

estratégica e gestão escolar que mencionavam a influência de fatores como 

concorrência, clientela, segmento político-jurídico e segmento tecnológico na gestão. 

 

Desta forma, modelo conceitual e instrumento de pesquisa iniciais foram 

modificados, chegando à um formato final diferente do inicial, porém melhorado em 

relação à este, o que viabilizou a consecução do objetivo geral e permitiu que o 

trabalho apresentasse fundamentalmente as seguintes contribuições: a primeira, 

conceitual, que consistiu na proposição e validação de um modelo de análise que 

demonstrou o quanto, na percepção dos gestores,  a gestão de IES pode ser 

influenciada por fatores ambientais; a segunda, metodológica, se refere à proposição 

e validação de um instrumento de pesquisa para mensurar a percepção dos 

gestores de IES com relação à influência dos fatores ambientais na gestão. 

 

Entenderam-se como limitações do estudo as seguintes condições: a 

utilização de procedimentos não-experimentais sem controle das condições de 

resposta, de uma amostra não probabilística por conveniência e um contingente 

amostral mínimo para aplicação da técnica de análise, a redução no número de itens 

medidos no construto VO. As limitações não invalidam os resultados, mas próximos 

estudos devem utilizar-se das opções metodológicas indicadas no item 5.6, 

principalmente para testar novamente o construto AE com a finalidade de confirmar 

ou não este achado. 

 

Acrescentam-se às seguintes oportunidades de pesquisa: a utilização da 

inferência bayesiana e da TRI; a realização do estudo envolvendo gestores de IES 

de outras regiões de São Paulo e do Brasil a fim de confirmar a ocorrência do 

fenômeno estudado em outros contextos; uma vez que a percepção dos gestores 
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confirmou a influencia dos fatores ambientais na gestão, um estudo longitudinal seria 

recomendado à medida que se deseje descrever o comportamento do modelo ao 

longo do tempo (HAIR et al, 2005).  

 

A partir dos resultados, pesquisas futuras que desejem aprofundar-se na 

análise do fenômeno e possível desenvolvimento de temas a partir dos dados 

quantitativos devem utilizar-se de uma metodologia qualitativa e técnicas como as 

entrevistas focalizadas e semi estruturadas, entre outras. 

  

Acredita-se que as propostas presentes neste trabalho são coerentes com a 

necessidade de comprovação empírica de pressupostos veiculados na teoria de 

gestão de IES e  assim colaboram para o seu desenvolvimento; no entanto, modelo 

conceitual e instrumento de pesquisa carecem de outras opções metodológicas 

antes de terem os resultados da análise passíveis de generalização. 
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APÊNDICE A � Índicadores PNUD por Município da RMSP 

CIDADE IDHM, 2000 

IDHM-

Educação, 

2000 

Área em 

km
2
 

População 

estimada 

(2007) 

PIB (2005) 

Arujá (SP) 0,788 0,893 97 78.960 934.992.000 

Barueri (SP) 0,826 0,899 64 264.619 22.430.475.000 

Biritiba-Mirim (SP) 0,75 0,824 317 29.208 164.634.000 

Caieiras (SP) 0,813 0,917 96 86.698 1.040.734.000 

Cajamar (SP) 0,786 0,897 128 62.522 1.915.590.000 

Carapicuíba (SP) 0,793 0,897 35 388.532 1.915.285.000 

Cotia (SP) 0,826 0,913 324 179.109 3.472.181.000 

Diadema (SP) 0,79 0,901 31 394.266 7.344.570.000 

Embu (SP) 0,772 0,874 70 245.093 1.834.260.000 

Embu-Guaçu (SP) 0,811 0,888 155 61.701 366.844.000 

F. Vasconcelos (SP) 0,772 0,887 30 175.939 793.081.000 

Francisco Morato (SP) 0,738 0,862 49 155.224 512.822.000 

Franco da Rocha (SP) 0,778 0,876 134 129.304 1.186.777.000 

Guararema (SP) 0,798 0,851 271 26.523 364.164.000 

Guarulhos (SP) 0,798 0,907 318 1.279.202 21.615.314.000 
Itapecerica da Serra 
(SP) 0,783 0,877 91 201.995 1.809.328.000 

Itapevi (SP) 0,759 0,876 151 159.102 1.925.151.000 

Itaquaquecetuba (SP) 0,744 0,88 82 351.493 1.733.662.000 

Jandira (SP) 0,801 0,911 18 110.325 1.091.263.000 

Juquitiba (SP) 0,754 0,845 522 29.090 176.268.000 

Mairiporã (SP) 0,803 0,877 321 77.443 606.428.000 

Mauá (SP) 0,781 0,909 62 412.753 4.861.255.000 

Moji das Cruzes (SP) 0,801 0,91 714 371.372 4.425.513.000 

Osasco (SP) 0,818 0,913 65 713.066 18.310.452.000 

P. do B. Jesus (SP) 0,767 0,877 108 15.410 110.396.000 

Poá (SP) 0,806 0,925 17 111.016 1.459.161.000 

Ribeirão Pires (SP) 0,807 0,915 99 111.402 1.141.011.000 

Rio G. da Serra (SP) 0,764 0,89 37 41.215 239.390.000 
Salesópolis (SP) 0,748 0,822 426 15.897 137.580.000 

Santa Isabel (SP) 0,766 0,863 361 46.645 359.216.000 
Santana de Parnaíba 

(SP) 0,853 0,906 184 110.730 2.245.994.000 

Santo André (SP) 0,835 0,932 175 671.696 11.426.975.000 

S. B. do Campo (SP) 0,834 0,94 406 801.580 19.446.018.000 

S. C. do Sul (SP) 0,919 0,975 15 151.103 8.003.490.000 

S. L. da Serra (SP) 0,771 0,849 187 17.763 120.750.000 

São Paulo (SP) 0,841 0,919 1.523 10.990.249 263.177.148.000 

Suzano (SP) 0,775 0,892 206 279.394 4.289.553.000 

Taboão da Serra (SP) 0,809 0,894 20 224.757 3.089.793.000 

V. G. Paulista (SP) 0,802 0,9 34 43.664 421.724.000 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do PNUD(2009) e IBGE(2009) 
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APÊNDICE B - SURVEY 

 

Pesquisa sobre Gestão de IES na Região Metropolitana de São Paulo 

 
 
Prezado Participante, 
 
 Esta pesquisa pretende investigar os possíveis padrões de gestão e de 

mudanças em IES (Instituições de Ensino Superior) na Região Metropolitana de São 

Paulo. A relevância deste trabalho está em obter dados que visam confirmar um 

modelo conceitual que aborda a influência do ambiente (interno e externo) sobre a 

gestão universitária; estes dados serão obtidos a partir da percepção dos seguintes 

atores organizacionais das IES: a) representantes da alta administração (reitor e pró 

reitores); b) diretores de áreas; c) coordenadores de curso e d) gestores de áreas 

administrativas. Para que a pesquisa possa ser bem sucedida, pedimos o máximo 

de rigor e exatidão nas respostas e aderência aos critérios. 
 Adotamos os seguintes critérios para as respostas: 

1. Para a avaliação das assertivas, indicar a sua percepção a respeito da IES 

em relação à questão. Considere o exemplo abaixo: 
 
Assertiva: �Comunicar as estratégias e os planos aos alunos�. 
Escala de resposta: 1   2   3   4   5   não sei     não existe 
 
 A escala é gradativa e representa sempre o seguinte significado: 
(Sem importância alguma) 1   2   3   4   5 (Extremamente importante) 
- marque �não sei� se você desconhece a resposta à assertiva em relação à sua 

IES; 
- marque �não existe� se a assertiva referida não se aplicar ou não existir na sua 

IES. 
ATENÇÃO: utilizar sempre este mesmo critério para responder a todas as 

assertivas. 
 

1. Antes de iniciar a avaliação das assertivas, solicitamos que você informe três 

dados considerados essenciais para a realização desta pesquisa: a) 
aceitação das condições de utilização dos dados e divulgação dos resultados 

da pesquisa de forma agrupada; b) tipo de IES; c) cargo na organização. 
2. Solicitamos que você realize a avaliação levando em conta a sua percepção 

sobre a situação da IES. Consideramos a sua IES como parte do nosso 

objeto de pesquisa, é sobre ela que gostaríamos de receber a sua avaliação. 

Consideramos você como sujeito da pesquisa, pois desejamos conhecer a 
sua percepção expressa com liberdade a respeito do fenômeno em estudo. 

Se desejar acrescentar comentários, envie um e-mail para 
anagraziele@yahoo.com.br. 

 
 O instrumento compreende 28 assertivas e todas elas são de resposta 

obrigatória. O tempo estimado para responder é de 20 minutos. Agradecemos 

antecipadamente a sua disposição e disponibilidade. 
 

Ana Graziele C. Toledo. 
São Paulo, julho de 2009. 

mailto:anagraziele@yahoo.com.br
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PARTE 1 � IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE DADOS E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

  
 Os dados fornecidos por meio desse questionário serão utilizados de forma 

agregada sendo que os respondentes e suas organizações não serão tratados de 

forma individualizada. 
 Aceito as condições de utilização de dados na pesquisa acima descritas. 
(    ) Sim           (    ) Não 
 
1.2. TIPO DE IES 

Por favor, indique o tipo de IES que caracteriza a sua organização. 
Quanto à autonomia administrativa 
(    ) Universidade 
(    ) Centro Universitário 
(    ) Faculdades Integradas 
(    ) Faculdade 
(    ) Faculdade de Tecnologia 
(    ) Instituto Federal de Educação 
(    ) Instituto ou Escola Superior 
 
Quanto à organização acadêmica 
(    ) Pública 
(    ) Privada  
(    ) Particular 
 
1.3. CARGO NA IES 

Por favor, indique o cargo que você ocupa na sua organização. 
(    ) Reitoria ou Pro Reitoria 
(    ) Diretoria 
(    ) Coordenação de Curso 
 
PARTE 2 � ASSERTIVAS 

 
Para sua IES, qual a importância de... 
 
 

ASSERTIVA ESCALA 

... Analisar sistematicamente as ameaças da 

concorrência com outras IES. Como exemplo: 

utilização de indicadores como evasão, número de 

ingressos, acompanhamento de egressos, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar o segmento político-legal do ambiente 
geral da IES. Como exemplo: legislação federal e 

municipal, acompanhamento da reforma 
universitária e Plano Nacional da Educaçâo, 

acompanhamento dos conselhos de educação. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar as mudanças do segmento político-legal 
do ambiente geral da IES. Como exemplo: 
legislação, tendências de regulamentação e 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 
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desregulamentação, políticas educacionais, poder 

executivo, comunidades locais, mídia, etc. 
... Absorver rapidamente as mudanças 

tecnológicas do ambiente geral da IES. Como 

exemplo: inovações tecnológicas, aplicações de 

novos conhecimentos relacionados ao campo da 
educação, enfoque das despesas em pesquisa e 
desenvolvimento do governo e da iniciativa privada, 
novas tecnologias de comunicações, 

desenvolvimento da pesquisa, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Adaptar-se com agilidade as demandas do 
segmento econômico do ambiente geral da IES. 
Como exemplo: taxas de inflação, poupança e 

poupança individual, déficits ou superávits na 

balança comercial, PIB, deslocamentos das 

atividades econômicas de alguns setores para 

outros, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Responder prontamente as demandas do 
segmento sócio-cultural da IES. Como exemplo: a 
participação feminina no mercado de trabalho, 

preocupações com a responsabilidade social e o 

meio ambiente, exigências por programas de 

qualidade de vida no trabalho, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar as características do segmento 

demográfico do ambiente geral da IES. Como 

exemplo: tamanho da população, composto étnico 

e estrutura etária, distribuição de renda e 

distribuição geográfica, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar as demandas do segmento global do 
ambiente geral da IES. Como exemplo: 
acontecimentos políticos de relevância, 

acompanhamento de organizações mundiais sobre 

a educação (Banco Mundial, UNESCO, ONU, 

OMC), industrialização de países, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar se as mudanças na IES ocorrem como 

resposta às influências políticas e regulamentação 

no setor. Como exemplo: abertura de cursos via 
EAD, formação do quadro docente, realização de 

projetos sociais, etc.  

1    2    3    4    5    não sei    não 
existe 

... Analisar regularmente a adequação da estrutura 

formal da IES. Como exemplo: organograma, 
descrições de processos, infraestrutura, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida as mudanças ocorridas 

na IES são resultados ou respostas a 
competitividade ou necessidade de maior eficiência 

presentes no segmento educacional. Como 
exemplo: a concepção e pertinência dos currículos, 

políticas de satisfação e retenção de alunos, 

adaptações nas instalações, sistema de ensino, 
etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida as mudanças na IES 

ocorrem como respostas padrão às incertezas da 

organização no segmento educacional. Como 

exemplo: metodologias, planos de ensino e de 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 
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aprendizagem, práticas pedagógicas e 

institucionais, etc. 
... Analisar continuamente a comunidade escolar 
onde a IES está inserida. Como exemplo: corpo 

discente e docente, parceiros, outras IES, governo 
(municipal, estadual e federal), associações, 

sindicatos, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida a IES se prepara para 
responder às turbulências do ambiente. Como 

exemplo: utilização de ferramentas de análise 

como SWOT e BSC, pesquisas de satisfação dos 

alunos, participação de grupos de discussão, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida a IES busca maior 
interação cultural, econômica e política com IES de 

outros países. Como exemplo: acordos de 

cooperação, intercambio de alunos e professores, 

etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Acompanhar continuamente as tendências 

internacionais para a educação superior. Como 

exemplo: participação de eventos internacionais de 

discussão sobre o tema, acompanhamento de 

indicações de organizações mundiais sobre o 

assunto (Banco Mundial, UNESCO, ONU), troca de 
experiências ou intercâmbios com instituições 

estrangeiras, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar continuamente a aderência do 

planejamento de longo prazo à visão 

organizacional. Como exemplo: definição de metas 

e objetivos derivados da visão da IES, atualização 

da visão mediante a consecução de metas e 

objetivos, comunicação da visão organizacional 

aos quadros administrativo e docente, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Avaliar continuamente se a visão organizacional 
reflete os valores da IES. Como exemplo: as 
contribuições no processo de desenvolvimento e 

bem-estar da sociedade, vontades política e ética e 

responsabilidade dos mantenedores, colaboração 

no processo de formação de docentes e 

pesquisadores, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Estimular continuamente a inovação dentro da 

IES. Como exemplo: criação de programas de 

incentivo à idéias e sugestões, conscientização dos 

funcionários para participação no desenvolvimento 

da IES, estímulo aos alunos para desenvolvimento 

da inovação, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Avaliar continuamente os objetivos e metas da 
IES. Como exemplo: melhoria da qualidade de 
ensino (resultados do ENADE), atuação 

comunitária, inserção do aluno no mercado de 

trabalho, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar continuamente se a missão 

organizacional da IE contempla suas finalidades e 
objetivos. Como exemplo: a aderência dos 

programas e projetos desenvolvidos pelas 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 
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unidades acadêmicas e pela administração da IES, 

a descrição dos perfis esperados de ingressantes e 
egressos, articulação entre o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional e o Projeto 
Pedagógico Institucional, etc. 
... Analisar regulamente as relações de poder 

existentes dentro da IES. Como exemplo: 
conhecimento das relações hierárquicas descritas 

em organograma, respeito às alçadas ou 

pertinências de cada departamento, cumprimento 

de normas e regulamentos internos, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar regulamente a adequação e 

organização da estrutura formal interna da IES. 

Como exemplo: normas acadêmicas como 

regulamentos internos, regimentos e estatutos, 
sistema de registro acadêmico, descrição de 

procedimentos, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida o conteúdo dos cursos 

é cumprido. Como exemplo: realização de 

avaliações integradas, análise das avaliações pela 

coordenação antes da aplicação, acompanhamento 

das notas do ENADE, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar regularmente as possibilidades 
tecnológicas aplicáveis ao segmento educacional. 

Como exemplo: plataformas de interação como 

BlackBoard, vídeo aulas, sistemas de 

gerenciamento da situação acadêmica pelo aluno � 
central do aluno, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar em que medida as mudanças na IES 

ocorrem como respostas às tendências de 

profissionalização no setor da educação e 

processos de seleção de pessoas. Como exemplo: 

processos seletivos de docentes, práticas de 

promoção e plano de carreira, habilidades ou 

qualificações requeridas para determinadas 

ocupações, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar regularmente os indicadores financeiros 
e acadêmicos da IES. Como exemplo: relação 

orçamento/gastos, índices de inadimplência, 

investimentos, fluxos de caixa, etc.  

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

... Analisar regulamente a vida útil dos 

equipamentos utilizados nos processos acadêmico 

e administrativo da IES. Como exemplo: renovação 

periódica do parque de equipamentos de 

informática e recursos áudio visuais, realização de 

manutenção preventiva dos equipamentos, 

acompanhamento da utilização da garantia dos 

equipamentos adquiridos, etc. 

1    2    3    4    5    não sei    não 

existe 

 


