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RESUMO

Título: A influência, saliência e participação dos stakeholders nas estruturas de governança e
no processo decisório de Instituições de Ensino Superior: um estudo multicasos.

Objetivo do trabalho: O objetivo deste estudo é conhecer a influência e a saliência e dos
stakeholders nas Instituições de Ensino Superior, e a participação deles nas estruturas de
governança e no processo decisório.

Procedimentos/Método para a solução do problema: Esta é uma pesquisa de abordagem
qualitativa, descritiva e exploratória e aplicada quanto a sua natureza. Os procedimentos para
solução do problema de pesquisa foram organizados em duas etapas: a pesquisa bibliográfica
visando os principais trabalhos científicos e publicações na temática da pesquisa; e o método
de estudo casos múltiplos. Como procedimentos de coleta de dados utilizou-se de instrumentos
como questionário, pesquisa documental e observação participante. Para análise dos dados
empregou-se o procedimento de análise de conteúdo, com auxílio do software Atlas TI®.
Finalmente, realizou-se a triangulação de teoria/caso/teoria com os dados obtidos.

Resultados: Os resultados demonstram a importância de conhecer os principais stakeholders
das IES, de que forma sugestionam o processo decisório e a governança dessas organizações,
bem como o conhecimento por parte dos gestores dessas organizações de mecanismos de
classificação e priorização desses stakeholders. Neste contexto, a utilização do modelo de
saliência de Mitchell et al. (1997) e o New university stakeholder model de Mainardes et al.
(2012) permitiu demonstrar quem são os stakeholders estratégicos nas organizações
pesquisadas, o seu impacto no processo decisório e a forma como interagem nas instâncias
deliberativas das respectivas IES. Verificou-se também que a governança nas IES precisa ser
aprimorada pelo debate de temas de nível mais estratégico, bem como com uma melhor
definição das atribuições das instâncias de governança, como conselhos e colegiados de unidade
e de instâncias de gestão, como as diretorias de campi.

Implicações práticas: Com a pesquisa espera-se um impacto positivo na governança e na
gestão dos stakeholders. Além disso, fornecer aos gestores das IES, administradores ou não,
um modelo de identificação e priorização de demandas bem como uma análise da

6

representatividade desses stakeholders nas estruturas de governança de modo agilizar e
melhorar o processo de tomada de decisão na organização.

Originalidade e contribuições: O procedimento proposto é singular e traz as especificidades
da governança universitária e da gestão de stakeholders em organizações com diversas partes
interessadas e objetivos difusos. Esse estudo tem o potencial de contribuir para um melhor
modelo de tomada de decisão, gestão e governança na administração pública federal, em
especial nas IES públicas federais.

Produção Técnica/Tecnológica: O modelo proposto está inserido ao EIXO 1, Produtos e
Processos como Processos de Gestão. Quanto a aplicabilidade, a produção possui abrangência
realizada e a concordância dos gestores e participantes do estudo. O modelo tem potencial
inovador ao realizar uma combinação de conhecimentos preestabelecidos e, por fim, o modelo
apresenta uma baixa complexidade já que se usará de conhecimentos preestabelecidos e com a
participação dos atores (stakeholders) descritos na literatura para seu desenvolvimento.

Palavras-Chave: Stakeholders; Saliência; Influência; Estruturas de Governança; Tomada de
Decisão; IES.
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ABSTRACT

Title: The influence, salience and participation of the stakeholders in the governance structures
and in the decision-making process of Higher Education Institutions: a multicase study.

Paper Objective: The objective of this study is to know the influence and the salience of
stakeholders in Higher Education Institutions, and their participation in the governance
structures and in the decision-making process.

Procedures / Method for solving the problem: This is a research of qualitative, descriptive
and exploratory approach and applied as to its nature. The procedures for solving the research
problem were organized in two stages: bibliographic research aimed at the main scientific
works and publications on the research theme; and the multiple case study method. The data
collection procedures used instruments such as questionnaire, documentary research and
participant observation. For data analysis, the content analysis procedure was employed, with
the aid of Atlas TI® software. Finally, the theory / case / theory triangulation was performed
with the obtained data.

Findings: The results demonstrate the importance of knowing the main stakeholders of the
HEI, the way they suggest the decision-making process and the governance of these
organizations, as well as the knowledge by the managers of these organizations of mechanisms
of classification and prioritization of these stakeholders. In this context, the use of the salience
model by Mitchell et al. (1997) and the New university stakeholder model of Mainardes et al.
(2012) allowed to demonstrate who are the strategic stakeholders in the researched
organizations, their impact on the decision making process and how they interact in the
deliberative instances of the respective HEIs. It was also noted that governance in HEI needs to
be enhanced by discussing more strategic level issues, as well as by better defining the roles of
governance bodies such as boards and collegiate units and management bodies such as boards
of directors.

Practical Implications: The research is expected to have a positive impact on governance and
stakeholder management. In addition, provide managers of HEIs, administrators or not, a model
of identification and prioritization of demands as well as an analysis of the representativeness
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of these stakeholders in governance structures in order to streamline and improve the decisionmaking process in the organization.

Originality/value: The proposed procedure is unique and brings the specificities of university
governance and stakeholder management in organizations with diverse stakeholders and diffuse
objectives. This study has the potential to contribute to a better model of decision making,
management and governance in the federal public administration, especially in federal public
HEIs.

Technical / Technological Production: The proposed model is inserted in Axis 1, Products
and Processes as Management Processes. As far as applicability is concerned, the production
has achieved scope and the agreement of the study managers and participants. The model has
innovative potential when a combination of pre-established knowledge is achieved and, finally,
the model presents a low complexity since it will use pre-established knowledge and with the
participation of the actors described in the literature for its development.

Keywords: Stakeholders; Salience; Influence; Governance Structures; Decision Making; HEI.
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1 INTRODUÇÃO

Esse tópico apresenta a introdução do trabalho e conta com os sub tópicos:
Contextualização e Questões de Pesquisa; Objetivos, Delimitação, Contribuições e
Justificativas do Trabalho.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As instituições de ensino superior (IES) desempenham um papel relevante na sociedade
moderna. Neste contexto, a promoção e valorização do ensino superior tem uma importância
estratégica para nações que desejam estar na vanguarda de processos de geração de
conhecimento, inovação e tecnologia. Assim, as IES contribuem para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural do ambiente onde estão inseridas, pois, promovem a qualificação
permanente de pessoas, a produção e disseminação de conhecimento científico, a descoberta e
aplicação de novas tecnologias (PIMENTA, 2007; VIEIRA, 2014).
No Brasil, no período de 1995 a 2014 houve uma expansão do ensino superior brasileiro,
com o aumento de novas IES e pela expressiva ampliação de matrículas cursos de graduação.
Essa expansão também incrementou as atividades de pós-graduação, com crescimento
substancial de cursos e programas de mestrado e doutorado. Interessa saber, que as atividades
de pós-graduação concentram a maior parte do esforço científico e tecnológico do país
(VIEIRA, 2014).
No caso das universidades públicas federais, essa expansão só foi possível pelo
reconhecimento por parte do Governo Federal da necessidade de mais aporte de recursos
orçamentários para essas organizações. Neste cenário, foi elaborado o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e que visava uma
redução das desigualdades regionais, uma expansão e restruturação das universidades federais
com a acréscimo de gastos no ensino superior público (CAMPOS; CARVALHO, 2014).
Apesar dessa expansão, práticas obsoletas, aliadas a um conservadorismo e a um
corporativismo nas IES têm prejudicado o desenvolvimento dessas organizações e de sua
adaptação a um mundo economicamente complexo e de novas relações sociais (SAMPAIO;
LANIADO, 2009). Assim, Fernandes e Guimarães (2017) afirmam que as universidades
públicas federais, precisam atender as demandas e expectativas da sociedade e de seus usuários
respeitando o princípio da eficiência.
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Neste quadro, a eficiência na administração pública não se trata de uma trivial redução
de gastos e sim o compromisso das organizações públicas com a sociedade, com o
estabelecimento de uma estratégia de eficiência visando a entrega de serviços públicos de
qualidade e o aumento da resolutividade dos problemas e demandas apresentados (SIQUEIRA,
1990).
Neste panorama, as IES estão inseridas em um ambiente com incertezas internas e
externas e acabam por promover um debate crítico sobre o papel social exercido por elas
(FREITAS JÚNIOR et al., 2015). Assim, se faz necessário formas de adaptação estrutural de
modo a permitir uma melhor adequação das IES em um ambiente cada vez mais complexo e
dinâmico que permita o atendimento das demandas de seus stakeholders (FREITAS JÚNIOR
et al., 2015; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2011).
Cabe ressaltar, que o conceito de demanda é constantemente usado nos trabalhos
científicos, contudo, de modo frequente carecem de uma definição. Assim, Chiareto, Kometani
e Correa (2016) contextualizam que a demanda dos stakeholders está relacionada as
expectativas ou necessidades que esses atores esperam das organizações que se relacionam.
De tal modo, se faz necessário determinar quem são os stakeholders de uma
organização. Os stakeholders ou partes interessadas são indivíduos, grupos ou organizações
que afetam, ou são afetados por uma organização na busca de seus objetivos organizacionais
(FREEMAN, 2010, 2004). Os stakeholders podem estar diretamente ligados ao processo de
criação de valor da empresa (primários), ou atuarem como influenciadores de suas atividades,
já que possuem um legítimo interesse nas ações e tomadas de decisão que ocorrem na
organização (secundários) (FREEMAN; HARRISON; ZYGLIDOPOULOS, 2018).
Contudo, algumas organizações podem se relacionar com alguns ou com muitos
stakeholders. Mainardes (2010) afirma que as IES são organizações complexas e que se
relacionam com uma diversidade e uma quantidade de stakeholders maior do que a maioria das
organizações. Assim sendo, as IES apresentam uma diversidade de stakeholders, e essas estão
inseridas em um cenário onde a sua missão é ampliada para além do ensino e da pesquisa, ou
seja, para uma participação e relação maior com as comunidades e demais stakeholders
inseridos no seu ambiente organizacional (ALVES; MAINARDES; RAPOSO, 2010;
JONGBLOED; ENDERS; SALERNO, 2008).
A medida que essas relações são intensificadas, se faz necessário pelos gestores das IES,
que esses stakeholders sejam identificados em suas demandas para, posteriormente, guiar a
definição de estratégias, tendo como base as necessidades identificadas (ALVES et al., 2010).
Contudo, caso esses gestores não adotem uma gestão estratégica e estruturada para se relacionar
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com seus stakeholders, essas organizações podem ficar sobrecarregadas com as diversas
demandas (JONGBLOED; ENDERS; SALERNO, 2008).
A literatura apresenta alguns modelos de identificação e priorização das demandas das
partes interessadas, como o elaborado por Agle, Mitchell e Sonnenfeld (1999); Clarkson (1995);
Fassin (2009); Goodpaster (1991); Kamann (2007); Mainardes, Alves e Raposo, (2012);
Mitchell, Wood e Agle (1997) e Savage et al. (1991) e estão relacionados as etapas iniciais de
uma modelo estruturado de gestão de stakeholders (MAINARDES, 2010; MAINARDES;
ALVES; RAPOSO, 2012).
Neste quadro, se faz necessário contextualizar o que é saliência e influência dos
stakeholders. Saliência está relacionado ao grau de priorização pelos gestores das
reivindicações de um determinado stakeholder (AGLE et al.,1999). Já a influência está
relacionada a uma determinada situação, onde os stakeholders tem poder de produzir um efeito
sobre alguém ou alguma coisa.
Em vista disso, surge o primeiro problema de pesquisa deste trabalho: Como são
priorizados os stakeholders de instituições de ensino superior em termos de saliência e
influência?
Além de conhecer os seus principais stakeholders e suas demandas, cabe aos gestores
das IES, conciliar com a diversidade de demandas apresentadas por aqueles (stakeholders) que
se relacionam com essas organizações. Neste quadro, a governança em especial nas
organizações complexas como as IES tem um caráter primordial que permita uma alocação e
distribuição de poder nas instâncias (estruturas) de governança das mesmas, de modo a
assegurar que a organização atenda os interesses dos seus principais stakeholders (JOHNSON;
SCHOLES; WHITTINGTON, 2011; OLIVIERI; NESTLEHNER; PAIVA JUNIOR, 2018).
Assim, a governança num ambiente universitário está relacionada a um instrumento que
permite aos gestores harmonizar as necessidades dos stakeholders, internos e externos, com as
necessidades organizacionais (TEIXEIRA; DE CASTRO, 2015). Deste modo, se estabelece
uma ligação formal e informal entre a IES e seus stakeholders visando a eficiência
organizacional, a transparência nas informações e um direcionamento claro para objetivos
organizacionais visando contribuir para a gestão da organizacional e a sua continuidade
(BALBACHEVSKY; KERBAUY; FABIANO, 2013; CARNEGIE; TUCK, 2010; TEIXEIRA;
DE CASTRO, 2015; IBGC, 2015; MA et al., 2017).
Neste sentido, a governança no ambiente universitário se manifesta através de suas
estruturas (conselhos e comitês) e representa o arranjo institucional de ligação entre a
organização e seus stakeholders internos e externos, bem como a arena onde as partes
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interessadas da organização exercerem seus diretos e interesses. Nessas estruturas de
governança, as principais decisões devem ser motivadas e passíveis de verificações pelos
stakeholders de modo a contribuir com a qualidade da gestão e na sustentabilidade da
organização (IBGC, 2015; PARENTE, 2018; MA et al., 2017). Isto posto, o processo decisório
em uma organização está relacionado as escolhas dos gestores sobre qual a melhor alternativa
para uma determinada situação, de modo a assegurar o alcance dos resultados esperados ou
planejados (PORTO; BANDEIRA, 2006).
Em vista disso, surge o segundo problema desse trabalho: Como os stakeholders
participam nas estruturas de governança e no processo decisório de instituições de ensino
superior?
Dado os referidos problemas, serão apresentados a seguir os objetivos geral e
específicos do estudo.

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

1.2.1 Objetivo geral

Este estudo tem como objetivo compreender a influência e saliência dos stakeholders e
a participação deles nas estruturas de governança e no processo decisório de dois campi de duas
Instituições de Ensino Superior Públicas.

1.2.2 Objetivos específicos

Com a finalidade de atingir o objetivo geral deste estudo, essa pesquisa se desdobrou
nos seguintes objetivos secundários ou específicos:
1.

Identificar os stakeholders das instituições de ensino superior pesquisadas;

2.

Elencar os stakeholders prioritários para os gestores das IES pesquisadas;

3.

Detalhar a participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no processo
decisório nos dois campi das IES;

4.

Comparar o contexto das duas instituições de ensino superior, identificando
similaridades e diferenças entre os campi das IES a serem pesquisados;
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1.3 JUSTIFICATIVA

As IES passaram por um aumento de demanda de seus serviços devido a uma maior
consciência de pessoas e países da importância do conhecimento como um recurso estratégico
e fomentador do desenvolvimento econômico e social (BRITO, 2017). Assim, as IES possuem
a missão organizacional de disseminação do conhecimento e da qualificação e capacitação das
pessoas, e como consequência fomentar o desenvolvimento no ambiente que estão inseridas
(PIMENTA, 2007).
Silva (2001) afirma que essas instituições de ensino superior brasileiras convivem com
pressões para ampliação da oferta de vagas, as grandes desigualdades regionais, necessidade de
difusão e atualização da pesquisa, e a contribuição para o aperfeiçoamento tecnológico e
inovação. Essas pressões partem da sociedade, em geral, e dos alunos, em especial. Mainardes
et al. (2010) afirmam que os “clientes” dessas instituições estão mais exigentes quanto a
qualidade do ensino e a realidade do mercado.
Neste contexto, é necessário comentar sobre como está disposta a Rede de Educação do
Ensino Superior Brasileiro. De acordo com Ministério da Educação (2017), existem no Brasil
2.448 IES, sendo 87,9% privadas e 12,1% públicas. No tocante às IES privadas, o setor em que
as mesmas estão inseridas figura entre os dez maiores do país, seja em termos de faturamento
ou participação no Produto Interno Bruto (PIB) (POLIZEL; STEINBERG, 2013).
Apesar da sua relevância para o desenvolvimento do país e da quantidade de IES, essas
organizações mantêm uma postura conservadora para uma adequação de suas práticas e
modelos de estrutura organizacional para uma nova realidade social (ROCZANSKI, 2016).
Essa adaptação passa por uma maior percepção da importância da gestão de stakeholders,
contudo ainda são poucos os trabalhos na literatura que demonstrem empiricamente sobre a
gestão de stakeholders em uma IES (BURROWS, 1999; JONGBLOED et al., 2008;
MAINARDES, 2010).
Do mesmo modo, Polizel e Steinberg (2013) afirmam que ainda são escassos na
literatura trabalhos que abordem sobre a temática da governança nas IES. Nas IES privadas,
adoção de mecanismos de governança estão relacionados a competitividade do setor,
profissionalização da gestão, direcionamento estratégico visando obter melhores resultados de
qualidade, eficiência organizacional e otimizar o valor da organização (POLIZEL;
STEINBERG, 2013).
Já nas IES públicas, a governança apresenta uma especificidade, já que o proprietário
de instituição pública em última instância é a sociedade. Neste âmbito, a sociedade (principal)
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detém o poder social e delega a autoridade para o gestor público (agente) para que este possa
administrar e gerir os recursos e as instituições públicas. Neste quadro, a governança nas IES
públicas pode ser entendida como um sistema dinâmico de equilíbrio de poder de seus diversos
stakeholders (sociedade, alta gestão, professores e estudantes) e que visa o atendimento do
interesse público e do bem comum (SILVA, 2016). Já os conflitos de agência são gerados pela
divergência entre o que a sociedade deseja e o que o gestor público realiza (BRASIL, 2014;
SILVA, 2016).
Neste sentido, a adoção de práticas de governança pode propiciar mecanismos de
controle, monitoramento, incentivo e direção para as organizações, assim como de
relacionamento entre gestores, conselheiros e demais stakeholders (IBGC, 2015). Contudo,
Nunes (2015) reforça que poucos são os estudos voltados para adoção da governança na esfera
pública e, os que abordam o tema são, na sua grande maioria, uma tentativa pouco adequada de
adaptação de uma governança empresarial ao contexto das organizações públicas.
Este fato é explicitado quando as organizações públicas são Instituições de Ensino
Superior (IES). Assim, as IES apresentam dificuldades como: (1) se relacionam com diversos
e muitos stakeholders, (2) na delimitação de suas atividades internas e (3) na governança
propriamente dita (TEIXEIRA; DE CASTRO, 2015).
Destarte, as IES públicas estão inseridas num paradigma de pressões por parte da
sociedade e de governos para que adotem novos modelos de gestão que permitam um melhor
uso de recursos, adoção de metas de desempenho como resposta a um menor aporte de recursos
públicos (MAINARDES, 2010).
Desse modo, duas instituições de ensino superior públicas serão objeto deste estudo. As
duas IES estão localizadas no interior do Estado do Rio de Janeiro e a escolha das instituições
foi fundamentada pela transparência na divulgação de dados de interesse desta pesquisa pelas
IES e pelo acesso do pesquisador as organizações.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta seção se propõe a contextualizar o leitor sobre a temática e os elementos que
compõem esta dissertação. Assim sendo, este estudo divide-se em seis tópicos, a contar esse
que apresenta a temática, sua contextualização e relevância, bem como os objetivos e
justificativa da pesquisa. Na sequência, no segundo tópico apresenta-se o marco teórico, onde
são abordados os referenciais que serviram de base para este estudo, como a teoria dos
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stakeholders, a teoria da agência e governança corporativa, pública e universitária e em quais
conceitos e teorias ele está fundamentado.
No terceiro tópico, destaca-se o procedimento metodológico utilizado nesta pesquisa,
que envolve a natureza, tipificação, instrumentos de coletas de dados e análise de resultados.
No quarto tópico, são apresentadas as análises e a discussão dos resultados e no quinto tópico
as conclusões desta pesquisa. Por fim, o último tópico apresenta as referências utilizadas, bem
como os apêndices com o questionário utilizado, o modelo do termo de anuência para
autorização de pesquisa nas IES, o modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
utilizados neste estudo e um modelo de dashboard com os stakeholders influentes e salientes
das IES A.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo contempla o referencial teórico que serve de suporte para o
desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, ele é divido em seis subcapítulos para melhor
compreensão dos termos abordados no trabalho: conceito de stakeholders; classificação e
priorização de stakeholders; gestão de stakeholders; teoria da agência; governança corporativa,
pública e universitária.

2.1 O CONCEITO DE STAKEHOLDERS

O conceito de stakeholders surge inicialmente nos estudos do filósofo e economista
britânico Adam Smith com o livro “Teoria dos Sentimentos Morais” publicado em 1759 e seus
estudos no campo das ciências empresariais (FRIEDMAN; MILES, 2006; JONGBLOED;
ENDERS; SALERNO, 2008; MAINARDES, 2010). Para ele, as organizações deveriam utilizar
conceitos relacionados à justiça e relações contratuais justas e direitos individuais para priorizar
as demandas de seus stakeholders e, ao mesmo tempo, satisfazer seus objetivos organizacionais
(BROWN; FORSTER, 2013).
Contudo, o uso mais recente do termo ocorre em 1961 num memorando interno do
Stanford Research Institute para demonstrar quem eram os indivíduos ou grupos que as
organizações e seus gestores precisavam dar maior atenção (DONALDSON; PRESTON, 1995;
JONGBLOED; ENDERS; SALERNO, 2008).
Neste contexto, o conceito de stakeholders é relativamente antigo, mas coube a Freeman
(1984) a definição clássica do conceito de stakeholders. Para ele, os stakeholders ou partes
interessadas são qualquer grupo, ou indivíduos que teriam a capacidade de influenciar ou ser
afetado pelo alcance dos objetivos das organizações.
Assim, uma organização possui diversos grupos ou indivíduos interessados em suas
atividades. Esses podem ser bancos; clientes; colaboradores; concorrentes; fornecedores;
governos, e outros como demonstrado na figura 1 (FRIEDMAN; MILES, 2006; FREEMAN,
2010).
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Figura 1 ― Mapa de stakeholders

Funcionários

Acionistas

Fornecedores

Organização
Governos
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Concorrentes

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Freeman (2010, p.25).

Outro conceito apresentado pela literatura diz respeito aos stakeholders no ambiente das
Instituições de Ensino Superior. Para Amaral e Magalhães (2000), o conceito customizado ao
ambiente do ensino superior está relacionado a pessoas ou entidades com algum direito de
intervenção nessas organizações, pois, possuem interesse legítimo nelas. Nesta mesma seara,
Kettunen (2015), demonstra que estudantes, professores, institutos de pesquisas, órgãos de
financiamento de pesquisa, empregadores, sociedade civil são exemplos de stakeholders
relacionados às IES.
Destarte, esses grupos ou indivíduos interessados na organização podem ser
colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade civil que afetam o alcance dos objetivos dela
ao exercerem uma pressão para mudanças das estratégias consideradas não procedentes.
Portanto, o conceito de stakeholders se enquadrada num contexto de sistema aberto, onde as
organizações influenciam e são influenciadas por diversos agentes (MAINARDES, 2010).
Desse modo, na busca de uma maior compressão sobre o conceito e a importância desses
grupos ou indivíduos para as empresas há um aumento de estudos por parte dos acadêmicos e
pesquisadores. Assim, desde o surgimento do conceito, diversos livros e mais de cem mil
produções científicas buscam a compreensão e debate sobre conceito de stakeholders
(DONALDSON; PRESTON, 1995; FRIEDMAN; MILES, 2006).
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Com o passar do tempo, esse conceito foi aprimorado por novas interpretações. Logo,
os stakeholders seriam indivíduos ou grupos que têm interesse legítimos nas ações das
organizações (SAVAGE et al., 1991; DONALDSON; PRESTON, 1995), que reivindicam
propriedades, direitos ou interesses nas atividades presentes, passadas ou futuras das
organizações (CLARKSON, 1995), e que possuem demandas urgentes ou legítimas e/ ou poder,
para influenciar as ações das organizações (MITCHELL et al., 1997).
Contudo, o termo stakeholders vem sendo utilizado de forma incontrolada nas últimas
duas décadas, como consequência da sua popularização no ambiente corporativo, mídia e meio
acadêmico. Apesar de sua popularização e das várias definições apresentadas na literatura sobre
o termo supracitado, não há um conceito único e aceito por todos (FRIEDMAN; MILES, 2006;
MAINARDES, 2010).
O quadro 1, apresenta algumas das definições encontradas na literatura sobre o termo
stakeholders.
Quadro 1 ― Relação de definições de stakeholders e autores
Autores

Definição de Stakeholders

Stanford Research Institute

Grupos de indivíduos cujo apoio é necessário para existência das organizações

(1963)
Rhenman (1964);

Grupos de indivíduos que dependem da firma para atingir seus objetivos

Steadman e Green (1997)

pessoais e a organização dependem deles para existir

Ansoff (1965)

As organizações têm responsabilidades com os seus diversos grupos e deve
configurar seus objetivos de forma atender suas reivindicações.

Ahlstedt e Jahnukainen

Grupo de pessoas que participam da firma e que estabelecem uma relação de

(1971)

mútua dependência com organização para alcançar seus objetivos.

Freeman e Reed (1983)

Aqueles Indivíduos que as organizações necessitam para uma sobrevivência
contínua e que podem afetar o alcance dos objetivos delas.

Freeman (1984); Freeman

Qualquer grupo ou indivíduos que teriam a capacidade de influenciar, ou ser

(2010);

afetado pelo alcance dos objetivos das organizações.

Savage et al. (1991)

Grupos e indivíduos quem tem interesse nas ações de uma organização e a
capacidade de influenciá-las.

Clarkson (1995)

Aqueles que reivindicam propriedades, diretos ou interesses nas atividades
presentes, passadas ou futuras das organizações.

Donaldson e Preston

Indivíduos que possuem contratos explícitos ou implícitos com as organizações

(1995)

e que podem produzir danos, ou benefícios potenciais ou reais nas ações das
organizações.

Jones (1995)

Grupos e indivíduos que participam ou afetam o desempenho das organizações.
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Autores

Definição de Stakeholders

Mitchell, Agle e Wood

Aqueles grupos e indivíduos que possuem demandas urgentes ou legítimas e/ou

(1997); Phillips (1997);

que possuem poder para influenciar as organizações.

Agle, Mitchell e
Sonnenfeld (1999)
Gibson (2000)

Grupos ou indivíduos com os quais a organização estabelece relações ou tem
interdependências e qualquer grupo ou indivíduos que possam afetar ou ser
afetados pelas ações, decisões, políticas, práticas ou metas de uma organização.

Lampe (2001)

Indivíduos afetados por uma organização.

Orts e Strudler (2002)

Participantes de uma organização têm algum tipo de participação econômica
direta.

Johnson e Scholes (2002)

Grupos ou indivíduos que dependem da organização para atingir seus objetivos
ao mesmo tempo, em que são necessários para ela.

Bryson (2004)

Indivíduos, grupos ou organizações que gestores, líderes e funcionários da linha
de frente devem conferir maior atenção.

Fonte: Adaptado de Bryson (2004); Friedman e Miles (2006, p.5) e Freeman (2010).

Assim, stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que possuem poder,
influência e/ou recursos, para sugestionar ou interferir no processo decisório das organizações
que se relacionam. Deste modo, esta pesquisa se utilizará da definição clássica do conceito de
stakeholders de Freeman (1984), onde os stakeholders são indivíduos ou grupos de pessoas
com a capacidade de influenciar e/ou ser influenciado pelo alcance dos objetivos das
organizações que se relacionam. Igualmente, abordagem conceitual utilizada por Freeman
(1984) para stakeholders continua sendo utilizada na maioria dos estudos sobre o tema
(MAINARDES, 2010).
Por fim, muitas são as definições apresentadas para as partes interessadas das
organizações. Contudo, a literatura sobre o tema demonstra a necessidade de se criar e manter
relações bem-sucedidas com principais stakeholders de modo, que estes estejam satisfeitos e
com isso assegurar a longevidade e viabilidade das atividades da organização (SAVAGE et al.,
1991; BRYSON, 2004).

2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE STAKEHOLDERS

A gestão de stakeholders em uma organização tem como objetivo, a identificação de
estratégias de relacionamentos com seus diversos grupos ou indivíduos interessados na
organização, de modo a propor melhorias no relacionamento entre esses e a organização, e

28

influenciar positivamente na sustentabilidade organizacional (LYRA; GOMES; JACOVINE,
2009).
O conceito de gestão de stakeholders está inserido em uma discussão da literatura da
gestão estratégica, que busca compreender como algumas organizações têm um melhor
desempenho organizacional do que outras. Na literatura, a adoção de uma ampla perspectiva na
formulação de estratégicas organizacionais, que incorpora as demandas e as necessidades dos
múltiplos stakeholders da organização, é apontada como umas causas de um melhor
desempenho organizacional (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010).
Neste contexto, a gestão de stakeholders está relacionada com o grau de influência no
processo decisório e na geração de valor, que é alocado de forma ampla pelas organizações para
os seus principais grupos ou indivíduos, interessados em suas atividades. Igualmente,
organizações que fazem a gestão de suas partes interessadas, buscam estabelecer relações de
benefício mútuo com os mesmos (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010).
O tema de gestão de stakeholders é explorado em diversas áreas no campo da
administração e para diferentes fins. Assim, há profusão de diversos métodos e abordagens
desenvolvidos na literatura e que, tem promovido uma dificuldade de conceituação sobre o tema
(MAINARDES, 2010).
Mesmo assim, são explicitados na literatura pressupostos chaves para que organizações
possam efetuar de uma maneira efetiva uma gestão de seus stakeholders. São eles: (1)
identificação dos stakeholders saliente a gestão e seu grau de importância; (2) os tipos de
influência que esses stakeholders exercem na organização; (3) processos de mensuração das
demandas, expectativas ou necessidades desses grupos, e se essas estão sendo atendidas; (4)
identificar os tipos de estratégias que a organização deve empregar na relação com seus
stakeholders; (5) adequação de políticas e estratégias organizacionais de modo a satisfazer os
interesses dos stakeholders saliente e dos objetivos organizacionais (MAINARDES, 2010;
MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2012).
Neste contexto, Boaventura, (2012) demonstra que a gestão de stakeholders permite
minimizar os efeitos negativos de conflitos de interesses entres os stakeholders de uma
organização e uma gestão organizacional eficiente é uma variável que influencia o desempenho
financeiro das empresas.
De tal modo, para que essas organizações sobrevivam, é necessário que adotem metas
de relacionamentos com os seus atuais e potenciais stakeholders e que estas estejam inseridas
como elemento de um processo estratégico contínuo de administração. Igualmente, a
compreensão de quem são os grupos ou indivíduos que influenciam ou são influenciados pela
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organização e o seu grau de influência, permitem aos gestores a adoção de planos que atendam
às suas necessidades ou a adequação de planos contrários ao interesse dos mesmos (LYRA;
GOMES; JACOVINE, 2009).
A junção entre os interesses da organização e de suas partes interessadas em uma mesma
direção, permite uma maior geração de valor para ambas as partes do que se essas, agissem de
forma isolada. Assim, na gestão de stakeholders cabe ao gestor organizacional mediar conflitos
e adotar compensações, de modo a ter como objetivo a criação de maior valor possível para as
partes interessadas e para a organização (FREEMAN, 2017).
A adoção de relacionamentos mais estreitos com os stakeholders da organização permite
que esta consiga auferir benefícios maiores do que aquelas que não o fazem. Isso ocorre, pois,
esses atores estão mais motivados para uma criação conjunta de valor e se traduz em
compartilhamento de conhecimento, atração de grupos ou indivíduos de alta qualidade,
menores custos de transação e maior motivação moral (JONES; HARRISON; FELPS, 2018).
Logo, o desenvolvimento de métodos e abordagens de gestão de stakeholders, está
relacionado à compreensão de como a influência ou interesses desses indivíduos ou
organizações poderiam ameaçar ou apoiar o desempenho organizacional e como consequência
o sucesso da organização (MAINARDES, 2010).
Mais do que a identificação das partes interessadas, é necessário que gestores entendam
que as relações entre elas e a organização muitas vezes não são de fácil percepção. Igualmente,
esses gestores precisam de modelos, para saber como e quais são os stakeholders que irão
conferir maior atenção e que poderão influenciar positivamente no desempenho organizacional
(BRYSON, 2004; MITCHELL; WOOD; AGLE, 1997; SAVAGE et al., 1991).

2.3 IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Os stakeholders são grupos ou indivíduos com interesses, direitos e demandas diversas,
e com capacidade de afetar ou ser afetados pelo alcance dos objetivos de uma organização
(FREEMAN, 2010, 2004), e sua identificação é de fundamental importância para a gestão
(AGLE; MITCHELL; SONNENFELD, 1999; BRYSON, 2004; CLARKSON, 1995; FASSIN,
2009; FROOMAN, 1999; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2012; MITCHELL; WOOD;
AGLE, 1997; SAVAGE et al., 1991). Organizações precisam desenvolver sistemas e
abordagens que permitam uma melhor interação e priorização de seus stakeholders
(SCHOLES; CLUTTERBUCK, 1998).
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Assim, numa abordagem de gestão de stakeholders, a identificação dos grupos ou
indivíduos chaves ou salientes para a organização, é uma fase inicial e crítica desse processo
(FASSIN, 2009). A partir disso, diversos autores (Quadro 2), buscaram métodos e/ou maneiras
de classificar e/ou identificar as partes interessadas e como estes se relacionam com as
organizações.
Quadro 2 ― Modelos teóricos de classificação dos stakeholders
Autor (es) (Ano)

Identificação e/ou Classificação

Goodpaster (1991)

Fiduciary: Acionistas (Stockholders ou Shareholders);
Non-Fiduciary: Demais Stakeholders de uma organização;

Savage et al. (1991)

Mixed Blessing: alto potencial tanto para ameaça como para cooperação;
Supportive: alto potencial de cooperação e baixo potencial de ameaça;
Nonsuportive: alto potencial de ameaça e baixo potencial de cooperação;
Marginal: baixo potencial de cooperação ou ameaça;

Clarkson (1995)

Primários: Stakeholders que possuem alta interdependência com a organização e são
essenciais para a sobrevivência dela;
Secundários: Stakeholders que não são essenciais para organização;

Mitchell; Wood;

Adormecidos: Possui apenas o atributo poder como forma de influência com a

Agle, (1997)

organização;
Discricionários: Possui o atributo da legitimidade;
Exigentes: A urgência é o único atributo que possui;
Dominantes: Possui os atributos de legitimidade e poder para influenciar os gestores no
atendimento de suas demandas;
Perigosos: Possui poder e urgência para influenciar os gestores de uma organização;
Dependentes: Possui os atributos de urgência e legitimidade;
Definitivos: São os stakeholders que apresentam poder, legitimidade e urgência em suas
demandas;
Não-Stakeholders: Não possuem nenhum dos três atributos;

Scholes;

Stakeholders de uma organização são identificados pelo seu impacto, alinhamento com

Clutterbuck, (1998)

os objetivos estratégicos e influência;

Bryson (2004)

A identificação e análise devem ser o mais abrangente possível no caso de organizações
públicas ou sem fins lucrativos;

Kamann (2007)

Matriz de Relacionamento de poder e nível de interesse dos stakeholders para com a
organização.

Fassin (2009)

Stakeholder: aqueles que possuem um interesse real e positivo na empresa;
Stakewatcher: grupos que defendem os reais interessem dos stakeholders;
Stakekeeper: Aquele que impõem regras e restrições, e a organização tem pouco impacto
sobre eles;
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Autor (es) (Ano)

Identificação e/ou Classificação

Mainardes; Alves;

Regulador: Possui influência na Universidade e esta possui nenhuma ou muito pouca

Raposo (2012)

influência neste stakeholder;
Controlador: Tanto o Stakeholder e a organização (Universidade) se influenciam
mutuamente, porém, o stakeholder tem maior influência nesta relação;
Parceiro: Tanto Stakeholder e a Universidade se influenciam mutuamente e existe uma
influência equilibrada entre as partes;
Passivo: Tanto Stakeholder e a Universidade se influenciam mutuamente, mas a
organização possui maior influência nesta relação;
Dependente: A organização possui influência com o stakeholder e este possui
praticamente nenhuma influência para com a organização.
Não-Stakeholder: O stakeholder e a organização não se influenciam.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Para Goodpaster (1991), o retorno financeiro (fiduciário) e aspectos morais, são à base
da classificação das partes interessadas das organizações. Para ele, existem duas categorias de
stakeholders em uma organização:
1.

Fiduciary; os proprietários ou acionistas de uma organização. Com esses
stakeholders, os gestores têm responsabilidades morais e de retorno financeiro;

2.

Non-Fiduciary: os demais stakeholders da organização. Para esses stakeholders, os
gestores têm responsabilidades apenas morais;

Já Savage et al. (1991) propuseram uma matriz de análise e gerenciamento (estratégias),
para partes interessadas ancorados na tipologia e no potencial (alto ou baixo) de cooperação ou
ameaça à organização (Figura 2). Assim, descreveram quatro tipos, que são:
▪

Stakeholders Supportive ou dispostos a apoiar: com alto grau de cooperação e baixo
grau de ameaça aos interesses da organização;

▪

Stakeholders marginal ou marginais: com baixo grau tanto de cooperação quanto de
ameaça;

▪

Stakeholders Nonsuportive ou não-dispostos a apoiar: com alto grau de ameaça e
baixo grau de cooperação;

▪

Stakeholders Mixed Blessing ou ambíguos: apresentam um grau alto tanto de
cooperação quanto ameaça.
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Figura 2 ― Diagnóstico de tipos de Stakeholders de uma organização

Fonte: Lyra; Gomes; Jacovine (2009,p.43)

Clarkson (1995) afirma que as partes interessadas das organizações poderiam ser
classificadas em dois tipos: primários e secundários. Os primários são os stakeholders que
exercem uma participação contínua na organização, e na sua ausência, a sobrevivência da
organização está ameaçada. São os acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, governos e
comunidades. Esses stakeholders e a organização apresentam um alto nível de
interdependência. Já os secundários são os stakeholders que afetam ou são afetados pela
organização, mas não estão envolvidos em transações, por isso, são dispensáveis para a
sobrevivência dela.
Scholes e Clutterbuck (1998) afirmam que os stakeholders influenciam os valores,
crenças, políticas, decisões e gestão das organizações que se relacionam e a sua identificação
deve levar em consideração elementos como influência, impacto e alinhamento com os
objetivos organizacionais. Já para Bryson (2004) em organizações públicas ou sem fins
lucrativos a identificação e classificação das partes interessadas inicialmente deve ser a mais
abrangente possível.
Kamann (2007) estabelece uma matriz para classificar os stakeholders, baseado no nível
de poder e de interesse num contexto de organizações públicas. Assim, stakeholders com alto
poder e alto nível de influência na organização, seriam os stakeholders-chaves e a quem os
gestores deveriam concentrar esforços para o atendimento de suas demandas.
Com base na literatura sobre a priorização de partes interessadas, Fassin (2009)
apresentou uma nova classificação:
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a) Stakeholder: os stakeholders com real interesse na organização e possuem uma
participação concreta nesta relação. São os stakeholders que tem reivindicações
reais na organização e, da definição clássica da literatura do tema, que afetam ou são
afetados pela busca dos objetivos da organização;
b) Stakewatcher: são os que protegem e suportam os interesses dos stakeholders. São
conhecidos como os “cães de guarda” desses stakeholders. Bons exemplos, são os
sindicatos de trabalhadores ou patronais; associações de consumidores; de
investidores ou ativistas de causas ambientais;
c) Stakekeeper: são aqueles que impõem regulamentos, restrições e influenciam as
organizações. Bons exemplos, são tribunais; agências reguladoras; e a imprensa.

2.3.1 New University stakeholder model de Mainardes et al. (2012)

Apesar do modelo do Mitchell et al. (1997) ser um dos mais estudados entre teóricos e
praticantes no contexto da teoria dos stakeholders, ainda são poucas as investigações empíricas
que utilizaram do modelo (FRIEDMAN; MILES, 2006; MAINARDES et al., 2012). Neste
quadro, Mainardes et al. (2012) demonstram que o modelo possui algumas limitações:
1.

Os atributos (poder, legitimidade e urgência) são analisados de forma binária e
classificam em uma mesma categoria stakeholders com níveis diferentes de posse
de atributos. Assim, em uma mesma categoria podem estar classificados
stakeholders com muito poder com aqueles que tem pouco poder;

2.

Stakeholders serão classificados como definitivos por possuírem os três atributos,
ainda que eles apresentem uma baixa ou quase nenhuma quantificação desses
atributos;

3.

Existem poucos meios de priorização e diferenciação pelos gestores dentro de uma
mesma categoria de stakeholders.

Instituições de Ensino Superior (IES) estão inseridas em ambientes complexos, e devido
ao seu caráter interdisciplinar, estas organizações interagem com um maior número de agentes
e segmentos da sociedade do que qualquer outra organização de forma isolada (SILVA et al.,
2013).
Assim, a priorização e a classificação das partes interessadas, das IES como mencionado
anteriormente são de relevante importância. Neste contexto, Mainardes, Alves e Raposo (2012)
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apresentam uma nova forma de categorização e priorização de stakeholders, baseado num
estudo empírico com os membros da comunidade acadêmica de onze universidades públicas
portuguesas, e que resultou na proposição de um modelo denominado: New university
stakeholder model.
Neste modelo, Mainardes et al. (2012) estabelecem seis tipos de classificação de
stakeholders (Figura 3):
1.

Regulador: o stakeholder tem influência sobre a organização (universidade) e pode
determinar que ações ou decisões fossem tomadas por parte da instituição. Contudo,
a universidade tem pouca ou nenhuma influência sobre as decisões ou ações desse
stakeholder. O Governo Nacional e Ministério da Educação são exemplos;

2.

Dependente: a organização detém influência sobre o stakeholder, mas esse possui
pouca ou nenhuma influência sobre a organização. Esse stakeholder depende da
organização para atender seus anseios e demandas. Um exemplo são funcionários
terceirizados que atuam nas IES (MAINARDES, 2010; MAINARDES; ALVES;
RAPOSO, 2012; MAINARDES et al., 2011);

3.

Passivo: o stakeholder e a organização se influenciam mutuamente, mas a
organização detém de maior influência sobre o stakeholder e determina
comportamentos e ações deles. Um exemplo, são os funcionários não docentes de
uma universidade, a comunidade local e governo local (prefeitura) onde a IES está
inserida (MAINARDES, 2010; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2012;
MAINARDES et al., 2011);

4.

Parceiro: o stakeholder e a organização se influenciam mutuamente e existe um
equilíbrio de influência entre as partes desta relação. Neste caso, ocorre uma atuação
em conjunto entre o stakeholder e a universidade. Um exemplo, são os estudantes,
sociedade em geral, corpo docente, parques tecnológicos e incubadoras
(MAINARDES, 2010; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2012; MAINARDES et
al., 2011);

5.

Controlador: o stakeholder e a organização se influenciam mutuamente, mas existe
uma maior influência do stakeholder para com a organização do que o inverso.
Assim, o stakeholder exerce um relacionamento de controle com organização. Um
exemplo, são a Alta Gestão (Reitoria e Pró-Reitorias), Comunidade Científica,
Empregadores e Financiadores Privados (MAINARDES, 2010; MAINARDES;
ALVES; RAPOSO, 2012; MAINARDES et al., 2011);
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6.

Não-Stakeholder: quando nem o stakeholder e nem a organização influenciam uma,
a outra (MAINARDES, 2010; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2012;
MAINARDES et al., 2011);

Figura 3 ― Relação de influência entre os seus stakeholders e a organização

Fonte: Mainardes (2010,p.162).

Fassin (2009) critica o modelo proposto por Freeman (1984) no qual afirma que os
stakeholders teriam o mesmo nível de influência e não os diferenciava pela sua importância na
organização. Desse modo, é necessário a adoção de critérios de diferenciação e classificação de
stakeholders de modo permitir por parte dos gestores a possibilidade de estabelecer formas de
relacionamento e de priorização de demandas e expectativas dos stakeholders, em especial
daqueles que exercem maior pressão sobre a organização (MAINARDES, 2010).

2.3.2 Modelo de saliência de stakeholders de Mitchell et al. (1997)

Outro método de identificação e classificação foi apresentado por Mitchell et al. (1997).
O modelo proposto pelos autores, é um dos mais populares na categorização dos tipos de
stakeholders e sua relação com atributos de legitimidade, poder e urgência e na sua priorização
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pelos gestores (MITCHELL et al., 1997; MYLLYKANGAS et al. 2010; MAINARDES;
ALVES; RAPOSO, 2012).
Para Mitchell et al. (1997), o modelo de saliência de stakeholders explica a quem e a
que os gestores realmente devem prestar atenção. Saliência é o grau de priorização pelos
gestores das reivindicações de um determinado stakeholder (AGLE et al., 1999). Este modelo
busca, com base na percepção gerencial, demonstrar de que forma os gestores priorizam as
demandas e reivindicações dos stakeholders nos relacionamentos com as organizações
(MITCHELL et al., 1997).
Poder está relacionado, com a capacidade de um determinado indivíduo ou organização,
determinar que outrem realize uma atividade mesmo que contra sua vontade ou que, não faria
se não fosse solicitado. Este poder pode ser coercitivo, baseado em atributos de força e/ou
ameaça, ou um poder utilitário baseado em recursos materiais ou financeiros, ou um poder
normativo, com base em normas ou elementos simbólicos como prestígio e estima (MEDINA,
2017; MITCHELL; WOOD; AGLE, 1997).
Já a Legitimidade está relacionada a uma percepção generalizada se as ações, demandas
e reivindicações dos stakeholders são apropriadas ou desejáveis num contexto moral, ético,
social, de crenças e normas. Essa percepção pode ser individual, organizacional ou social
(MAINARDES et al., 2011; MITCHELL; WOOD; AGLE, 1997)
Por fim, a urgência é o grau de atenção imediata que os gestores devem ter para as
reivindicações das partes interessadas. A urgência também está relacionada ao tempo de
resposta aceitável das organizações as solicitações de seus stakeholders (MEDINA, 2017;
MITCHELL; WOOD; AGLE, 1997).
Ainda neste contexto, Mitchell et al. (1997) afirmam que existem três características
para atributos das partes interessadas. Os atributos não são estáticos e variam com o tempo; são
determinados por construções sociais e percepções, e não por uma realidade material e os
stakeholders podem não saber ou não utilizar um atributo, mas não muda o fato que num
determinado momento eles possuem um ou mais desses atributos.
Os stakeholders são classificados conforme a posse de um ou mais atributos. Em face
do exposto, Mitchell et al. (1997) os classificaram em sete tipos diferentes, que são (Figura 4):
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Quadro 3 ― Classificação de Stakeholders
Classificação
Adormecidos

Discricionários
Exigentes

Dominantes
Perigosos
Dependentes

Definitivos

Não Stakeholders

Definição
Possui apenas o atributo poder como forma de influência. Podem impor sua vontade,
mas sem terem a legitimidade ou urgência em suas demandas. Em geral, possuem pouca
relação com a organização;
Possuem apenas a legitimidade sem ter poder ou urgência de suas demandas. Aos
gestores fica a cargo ou não de atender suas demandas;
A urgência é o único atributo que esses stakeholders possuem. Podem fazer barulho para
conseguir suas demandas, mas na ausência de poder e legitimidade, em geral tem suas
demandas atendidas quando vão ao encontro dos objetivos da organização;
São importantes, pois possuem tanto os atributos de legitimidade e poder para influenciar
os gestores no atendimento de suas demandas. Não possuem o atributo urgência;
Possuem poder e urgência para influenciar os gestores. Como não possuem legitimidade
manifestam suas vontades através de um poder coercitivo;
Tem como característica a urgência e legitimidade, mas carecem de poder para
influenciar os gestores a atenderem suas demandas. Precisam de poder de um
stakeholders para ter suas demandas atendidas;
São os stakeholders mais importantes para organização, pois apresentam poder,
legitimidade e urgência em suas demandas. São estratégicos e devem receber um
acompanhamento constante de suas demandas pelos gestores;
São os stakeholders que não possuem nenhum dos três atributos por isso não afetam ou
não são afetados pelas ações das organizações em busca de seus objetivos;

Fonte: Mitchell et al. (1997)

Figura 4 ― Classificação de Stakeholders

Fonte: Santos; Siqueira, (2015,p.6).

Neste âmbito, Mitchell et al. (1997) elaboraram um modelo de classificação dos
stakeholders pela presença ou não de um dos três atributos (poder, legitimidade e urgência) em
suas demandas (Quadro 4). Assim, se faz necessário que os gestores conheçam os stakeholders,
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que detenham poder e intenção de impor suas vontades à organização bem como, aqueles que
possuem interesses legais e legítimos para com a instituição (MITCHELL et al., 1997).
Quadro 4 ― Classificação e Categorização de Stakeholders
Classes de

Poder

Legitimidade

Urgência

Categorias

Adormecidos

SIM

NÃO

NÃO

Stakeholders latentes

Discricionários

NÃO

SIM

NÃO

Stakeholders latentes

Exigentes

NÃO

NÃO

SIM

Stakeholders latentes

Dominantes

SIM

SIM

NÃO

Stakeholders expectantes

Perigosos

SIM

NÃO

SIM

Stakeholders expectantes

Dependentes

NÃO

SIM

SIM

Stakeholders expectantes

Definitivos

SIM

SIM

SIM

Stakeholders definitivos

Stakeholders

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997)

Assim, a posse de um atributo por um determinado stakeholder não garante a este uma
alta saliência na sua relação com gestores da organização. Contudo, a posse de dois atributos
(stakeholders expectantes) permite uma maior interação e uma certa atenção a suas
reivindicações por parte dos gestores. Neste contexto, stakeholders com uma reivindicação
urgente e legítima possuem acesso aos canais de tomada de decisão da organização, ainda que
não possuam poder para influenciar os gestores (MITCHELL et al., 1997).
Enfim, constata-se que para Mitchell et al. (1997) os stakeholders que os gestores
compreendem como altamente salientes terão uma maior atenção das suas reivindicações.
Assim, gestores têm limitações de recursos para atender a todas as demandas das diversas partes
interessadas de uma organização por isso, são influenciados por aqueles que controlam os
recursos mais essenciais para a instituição (BENN et al. 2016).
Importa saber, que a volatidade das demandas e da saliência dos stakeholders também
é um item a ser considerado pelos gestores, já que segundo Barakat, Parente e Sarturi (2018) a
importância de um stakeholder para os gestores e para organização não é necessariamente
estável e pode variar conforme o tempo.
Por fim, para esta pesquisa a adoção de dois modelos permitiu uma maior compreensão
sobre formas de classificação e priorização de stakeholders em organizações inseridas em
ambientes complexos, como as IES. Assim, a utilização do modelo de Mitchell et al. (1997)
pela sua popularização em diversos estudos sobre a categorização dos stakeholders em
organizações, bem como a adoção do modelo proposto Mainardes, Alves e Raposo (2012) que
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permita a comparar a categorização e priorização de stakeholders utilizando apenas um atributo
(influência) e sua adequação ao escopo e ao propósito desse estudo, em organizações que
interagem com múltiplos atores, como é o caso das IES.

2.4 TEORIA DA AGÊNCIA

A teoria da agência surge, com a necessidade de entender as relações entre proprietários
(principal) e o gestor (agente) das organizações. O principal delega a gerência de sua
organização para o agente e espera que o mesmo, realize atividades em benefícios dos
proprietários. Pela realização dessas atividades de gestão da organização, o agente é
remunerado pelo principal (ROCHA et al., 2012). Porém, nem sempre os objetivos e interesses
do agente e do principal são convergentes, o que gera conflito, e o principal nem sempre dispõe
de mecanismos para um controle completo do agente (WIESE; TOPOROWSKI, 2013).
Inicialmente, as organizações eram administradas por seus proprietários. Logo, não
existia o conflito entre o principal e o agente pois, o controle da organização e a tomada de
decisões ficavam concentrados nos proprietários. Contudo, com as mudanças na estrutura
societária e o crescimento da estrutura organizacional das empresas, tiveram como
consequência a delegação da gerência das organizações para profissionais especialistas
(gestores) (ARRUDA; MADRUGA; JUNIOR, 2008; ROCHA et al., 2012). Garcia (2005)
afirma, que os “conflitos de agência” ocorrem com a delegação do poder de decisão dos
acionistas (principal) para os administradores (agentes), e esses, podem ter interesses pessoais
distintos da maximização de riqueza para o principal.
Logo, o principal tem uma expectativa de comportamento do agente, mas que pode ser
diferente do comportamento real apresentado pelo mesmo (ARRUDA; MADRUGA; JUNIOR,
2008). Isso ocorre pela assimetria de informação pois, o administrador (agente) está na gestão
e diretamente ligado às negociações que ocorrem nas organizações. Assim, o principal
(proprietários) depende das informações que o agente irá lhe passar. Logo, temos uma diferença
onde nem todos os fatos são conhecidos por uma das partes nesta relação e a informação passada
pode ser incompleta (ROCHA et al., 2012).
Interessa saber que, enquanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, a visão
contratualista é mais forte e prevalece o contexto da importância central dos acionistas
(shareholders); nos países da Europa Ocidental, prevalece uma visão mais institucionalista, ou
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seja, as demais partes interessadas (stakeholders) são importantes na tomada de decisão dos
administradores e na preservação da organização (GARCIA, 2005).
Neste contexto, prevalece a ótica da maximização de riqueza dos acionistas (principal)
como função principal dos administradores (agente) na visão contratualista. Já na visão
institucionalista, prevalece uma ótica mais ampla que é do equilíbrio de interesses dos
stakeholders (principal) como função central dos administradores (GARCIA, 2005).
Assim, a teoria da agência é a base teórica que analisa as relações quando a propriedade
e controle das organizações são realizados por pessoas distintas, e que podem resultar em
conflitos de interesses entre as partes envolvidas (ARRUDA; MADRUGA; JUNIOR, 2008).
Compreender este conflito é importante pois, ele tem relação direta com o desempenho e
resultados econômicos das organizações (BENDICKSON et al., 2016).
Neste contexto, Nunes (2015) afirma que no relacionamento entre o agente e o principal,
três são as situações que se apresentam de forma frequente: (1) os agentes apresentam
comportamentos indesejáveis e não resultam em benefícios para o principal; (2) as ações
indesejadas cometidas pelos agentes resultam em perdas financeiras para o principal; (3) o
principal não dispõe de mecanismos completos de monitoramento das ações do agente.
A literatura apresenta três formas de solução desse conflito. A primeira é a dominação
de uma parte sobre a outra. Contudo, essa resolução é pouco efetiva, pois devido às condições
do mercado e dos custos de execução de contratos, o principal não possui mecanismos de
dominação completa do agente. Igualmente, o agente não dispõe com facilidade de influência
para afetar os proprietários da organização. O segundo mecanismo é o compromisso entre as
partes. Todavia, quando ocorre a frustração de alguma expectativa, seja do principal ou do
agente, tem como consequência a adoção de comportamentos negativos e novas questões que
provoquem o conflito entre as partes. Por fim, o terceiro mecanismo é a integração de modo a
combinar as demandas do principal e do agente, em uma solução única e integrada, e que possa
atender tanto as expectativas do principal quanto do agente, e com isso promover uma redução
dos problemas relacionados ao conflito da agência e demonstrados no quadro 5
(BENDICKSON et al., 2016).
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Quadro 5 ― Mecanismos de Solução do Conflito Principal – Agente
Mecanismos de Solução

Impacto na Resolução do Conflito de Agência

Dominação

Baixa – Nenhuma das partes tem domínio completo da outra.

Compromisso

Médio - Contudo, em caso de frustração de expectativas por uma das partes o
conflito pode ser ampliado.

Integração

Alta – A integração de necessidades e demandas entre agente e principal permite
a buscar solução para resolver ou diminuir conflito de agência.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bendickson et al. (2016).

Um indivíduo com suas preferências, valores e objetivos, sem compensações, não irá
buscar a maximização de uma função em que não seja sua. Assim, um meio de compensação
ou coerção tem como objetivo buscar que as decisões do agente maximizem o bem-estar do
principal (ARRUDA; MADRUGA; JUNIOR, 2008; JENSEN; MECKLING, 2008).
Desse modo, o principal poderá utilizar de incentivos, para estimular o agente a ter um
comportamento e interesses de acordo com a sua expectativa, mas também terá que incorrer em
custos de monitoramento de modo a evitar atividades irregulares do agente (JENSEN;
MECKLING, 2008). Ou seja, o principal terá que dispor de parte do lucro aferido com a
atividade organizacional, na forma de incentivo para o agente, ou em mecanismos de controle
e supervisão, de modo a tentar evitar práticas gerenciais contrárias ao seu interesse, como
fixação de gastos pessoais excessivos ou obstrução do acesso da firma ao mercado de capitais
(SILVEIRA, 2002).
Em relação a mecanismos de supervisão e controle, Silveira (2002) afirma, que eles
podem ser internos como o conselho de administração, ou externos, como o mercado de
trabalho competitivo, relatórios contábeis periódicos e auditados por atores externos (auditorias
independentes e mercado financeiro). Já os mecanismos de incentivos são: (1) sistemas de
remuneração, como bônus e/ou remuneração variável; (2) Estrutura de propriedade, onde
conselheiros e gestores possuem ações da firma.
Contudo, os mecanismos de incentivos e controle descritos na literatura para
organizações privadas nem sempre são aplicados às organizações públicas. Além disso, as
organizações públicas, como as IES, tendem a utilizar mais mecanismos de controle (e
punições) dos seus servidores, por meio de normas e regulamentos. Portanto, é essencial o
conhecimento de quais mecanismos de incentivos e controles estão mais relacionados a cada
tipo de organização (NUNES, 2015).
Apesar disso, por melhor que sejam os controles estabelecidos pelo principal para
controlar as atividades do agente, eles não serão completos e perfeitos. E, na maioria das
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relações entre agente e principal sempre existirão custos positivos de monitoramento e
realização de garantias. Estes custos podem ser tanto monetários quanto não monetários. De
modo que, não existe uma relação de agência onde o custo para que o agente sempre tome
decisões para maximizar o bem-estar do principal seja zero (JENSEN; MECKLING, 1976;
JENSEN; MECKLING, 2008).
Assim sendo, a teoria da agência tem como objetivo encontrar o tipo de contrato mais
eficiente para relação agente e principal, minimizando os impactos da assimetria informacional
e que a tomada de decisões pelos agentes tenha como objetivo a geração de recursos em favor
do principal (ROCHA et al., 2012; WIESE; TOPOROWSKI, 2013). Portanto, a teoria da
agência está relacionada à relação agente-principal, a delegação da administração, aos conflitos
gerados pela assimetria de informação entre as partes, e também aos custos de monitoramento
e compensação, denominados como custos de agência (Figura 5) (ROCHA et al., 2012).

Figura 5 ― Relação Principal e Agente
Custos de
Monitoramento
e Compensação

Delegação da administração
Agente

Principal

Assimetria
Informacional

Fonte: Rocha et al. (2012).

2.5 GOVERNANÇA CORPORATIVA E GOVERNANÇA PÚBLICA

O conceito de governança está relacionado às estruturas de controle e coordenação
estabelecidos entre atores que possuem autonomia porém, são interdependentes entre si
(BALBACHEVSKY; KERBAUY; FABIANO, 2013; BARBOSA; AZEVEDO, 2016)
A origem da governança corporativa mais aceita, é que sua criação serviu para superar
os conflitos apontados por Jensen e Meckling (1976), quando propuseram a teoria da agência.
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A governança corporativa surge como um elemento, para preservar o interesse da empresa e
atuar na divergência de interesse de sócios e executivos (IBGC, 2015).
Portanto, a governança corporativa não é um fato novo, mas sua importância ficou mais
evidente com a expansão das organizações pelo globo, com a diluição do domínio dessas
empresas e com a distância entre proprietários e gestores. Por isso, foi preciso a criação de
novos modelos de controle e monitoramento que preservassem os interesses dos acionistas nas
decisões dos gestores (GARCIA, 2005).
Neste contexto, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015), define a
governança corporativa como um sistema de monitoramento, incentivo e direção de
organizações, que está relacionado também com o relacionamento entre proprietários, conselho
de administração, órgãos de fiscalização e os demais stakeholders. Outra definição sobre o tema
é apresentada por Fontes Filho e Picolin (2008), que qualificam a governança corporativa, como
um sistema de direção e controle das firmas. Os autores asseguram também uma mudança no
perfil dos empregados, que precisam ser mais especializados para atuarem no cenário de
crescimento e diversificação das organizações.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresenta
cinco princípios da governança, que são: os direitos dos acionistas; o tratamento equitativo dos
acionistas; o papel dos fornecedores; o acesso e transparência de informação; e por fim, a
responsabilidade dos administradores e do conselho de administração (MARQUES, 2007). Já
para IBGC (2015), a governança corporativa tem como pilares quatro princípios básicos que
são: Transparência; Equidade; Prestação de contas (accountability); e Responsabilidade
Corporativa.
a) Transparência – Tornar disponível para os stakeholders informações que sejam de
seu interesse e não apenas aquelas determinadas por normas, regulamentos ou
disposições legais;
b) Equidade – Tratar de forma justa e isonômica todos os stakeholders, como, exemplo,
os acionistas; os colaboradores; os fornecedores; e outros que se relacionam com a
organização;
c) Prestação de Contas (Accountability) – a prestação de contas deve ser clara, concisa,
compreensiva e tempestiva, por parte dos agentes de governança. Esses devem
também ser responsáveis por seus atos e omissões no âmbito de seus papéis;
d) Responsabilidade Corporativa – interessar-se pela viabilidade econômica e
financeira e atuar no seu modelo de negócio na busca de elementos que afetem
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positivamente o resultado financeiro e operacional das organizações em curto,
médio e longo prazo.
Destarte, os princípios, as estruturas de governança (Figura 6) e as boas práticas em
governança são elementos que permitem otimizar e preservar o valor e sustentabilidade de uma
organização (POLIZEL; STEINBERG, 2013). Em relação às estruturas, o IBGC (2015) afirma
que são:
1.

O Conselho de Administração: órgão colegiado responsável pelo processo decisório
e o direcionamento estratégico da organização. É o principal componente do sistema
de governança da organização e atua na relação entre os proprietários (principal) e
os gestores (agente);

2.

Comitês do Conselho de Administração: são órgãos de assessoramento do conselho
de administração e que podem ser estatutários ou não. Auxiliam no processo de
tomada de decisão, mas suas recomendações não vinculam as deliberações do
conselho de administração. O fato de a organização possuir comitês do conselho de
Administração não permite uma delegação de responsabilidades do conselho para
esses órgãos. Bons exemplos de comitês, são: Comitês de Auditoria; de Finanças;
de Riscos; de Sustentabilidade; e de Pessoas;

3.

Diretoria: órgão responsável pela gestão em uma organização e que executa a
estratégia e diretrizes gerais ratificadas pelo conselho. E o órgão responsável pela
manutenção da organização (processos operacionais e financeiros) e conformidade
com dispositivos normativos internos e os legais;

45

Figura 6 ― Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa

Fonte: IBGC (2015, p.19)

Os princípios e boas práticas de governança não se restringem à área das organizações
privadas. Eles são de grande relevância para seara pública também como importante mecanismo
de controle dessas organizações governamentais. A origem da governança pública no Brasil,
surge com uma resposta às crises fiscais e inflacionárias e na busca de um Estado mais eficiente
(BRASIL, 2014b). Já o conceito de governança, começou a ser utilizado na esfera pública,
principalmente relacionado à análise de políticas públicas (BALBACHEVSKY et al., 2013).
Para Santos et al. (2012) a utilização de princípios da Governança Corporativa no setor
público evidencia uma inovação na gestão de recursos públicos por meio de alguma
formalização, e como elemento importante para consolidação da transparência e a integridade
da gestão pública. Neste quadro, a adoção dos princípios de prestação de contas e transparência
tem como objetivo minimizar conflitos de interesse entre gestores públicos e a população, bem
como uma maior participação da sociedade na gestão pública (CASTRO; SILVA, 2017).
Interessa saber, que a governança no setor público está intimamente ligada à teoria da
agência, a relação principal-agente e os custos da agência. Neste contexto, a sociedade
(principal) detém o poder social e delega a autoridade para o gestor público (agente) para que
este possa administrar e gerir os recursos e as instituições públicas. Já os conflitos de agência
são gerados pela divergência entre o que a sociedade deseja e o que o gestor público realiza
(BRASIL, 2014; SILVA, 2016).
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As organizações públicas são importantes para a promoção do desenvolvimento
sustentável tanto econômico quanto social do país. Todavia, para que isso continue
acontecendo, precisam estabelecer novas formas de relacionamento com a sociedade, modelos
de gestão e posicionamentos quanto à governança (VIEIRA, 2014; SILVA, 2016).
Um ponto importante para a adoção de uma boa governança pública é que, a relação
entre gestão e governança deve ser sinérgica. A governança através da estratégia, deve
direcionar a gestão de modo a atingir os objetivos propostos e, posteriormente, avaliar e
monitorar pela prestação de contas (Accountability) a atuação do processo de gestão
(planejamento, execução, controle e ação), de modo atender o interesse da sociedade como
demonstrado na figura 7 (BRASIL, 2014).

Figura 7 ― Relação entre Governança e Gestão

Fonte: Brasil (2014, p.32)

Pelo levantamento feito pelo TCU (2018), há uma dispersão de esforços e recursos na
maior parte das organizações públicas e isso ocorre devido ao baixo acompanhamento de
estratégias, desempenhos e resultados da alta administração dessas organizações.
Portanto, a gestão no setor público é caracterizada por atributos peculiares, como uma
deficiência na determinação de objetivos e formas mais eficientes para atingi-los e dificuldades,
na mensuração dos resultados em políticas públicas. Somados a isso, a governança pública
também é influenciada pelo tempo de negociação entre atores, custos de agência e
descontinuidade de compromissos a longo prazo (KLEIN; PIZZIO; RODRIGUES, 2018).
De qualquer forma, um sistema de governa pública (figura 8) é um elemento essencial
no processo democrático e ganha cada vez mais destaque principalmente pela complexidade
das relações entre Estado, sociedade civil organizada e o setor produtivo e, também, pelas
consequências das decisões tomadas (GONÇALVES, 2006; PECI; PIERANTI; RODRIGUES,
2008).
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Figura 8 ― Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública.

Fonte: Brasil (2014, p.28)

Neste contexto, surgem novos modelos de governança pública, que promovam uma
maior participação da sociedade e a expectativa de melhora dos serviços públicos. Um desses
modelos, a Nova Governança Pública, está inserido num panorama, onde o setor público atua
como agente fomentador da participação dos diversos stakeholders, para geração de um
ambiente de compartilhamento de poder do Estado com a sociedade (NEVES et al., 2017).
Deste modo, na governança pública a relação entre o Estado e seus stakeholders é
essencial. Os processos do Estado devem visar à geração de acordos entre os stakeholders num
contexto complexo onde, as soluções técnicas escolhidas nem sempre são usuais e previsíveis
(OSBORNE, 2006).
Assim, buscou-se o estabelecimento de princípios básicos de governança nos órgãos e
empresas públicas como: integridade, prestação de contas e transparência (BRASIL, 2014). Já
o princípio da integridade está relacionado à austeridade e honestidade nos relacionamentos
entre os profissionais da administração pública e sociedade, bem como na definição de elevados
padrões de propriedade e seriedade na gestão de recursos públicos e no processo decisório das
entidades públicas (MARQUES, 2007).
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Igualmente como ocorre no mundo empresarial, boas práticas em governança são
necessárias na esfera pública, como os elaborados pelo Tribunal de Contas da União (BRASIL,
2014). São eles:
1.

A criação de um sistema governança que tenha poderes de decisão balanceados, com
instâncias internas de governança e que seja amplamente divulgado entre os
stakeholders;

2.

A criação de um sistema de monitoramento e avaliação, relacionado à gestão
estratégica do órgão. Este sistema deve considerar o envolvimento dos stakeholders
e elementos de transparência. Também, deve permitir a avaliação da execução da
estratégia adotada em especial sobre indicadores de desempenho;

3.

A instituição de uma estratégia de relacionamento com os stakeholders que promova
uma maior participação social, um maior envolvimento entre os diversos
stakeholders na governança da organização e que permita o atendimento das
demandas do maior número possível de stakeholders de modo equilibrado através
de decisões, ações, serviços e produtos.

Finalmente, apesar de sua relevância para a sociedade, Nunes (2015) demonstra que são
poucos os estudos sobre a governança no setor público e a maioria desses escassos estudos
buscam uma adaptação de princípios de governança no setor privado ao setor público e não raro
com poucas possibilidades de adaptação.

2.6 GOVERNANÇA UNIVERSITÁRIA

As IES, são um importante elemento de transformação do ambiente que estão inseridas.
A produção de conhecimento e de processos inovadores é fundamental para um país. Todavia,
práticas obsoletas, aliadas a uma resistência a mudança, têm prejudicado esse potencial
inovador e de adaptação a um mundo economicamente complexo e de novas relações sociais.
A mudança da organização passa por uma maior percepção para práticas internas e não por ação
de atores externos (SAMPAIO; LANIADO, 2009).
Para Carnegie e Tuck (2010), a governança nas IES é de grande importância, bem como
complexa. Isso porque, ela é fundamental em organizações públicas, em especial aquelas que
passam rápidas transformações, como é o caso das IES. Segundo Mainardes (2010), essas
instituições são organizações complexas que interagem com diversos setores da sociedade.
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Nelas, os mecanismos de governança são essenciais, para um direcionamento dos objetivos
organizacionais e de uma maior relação da organização com seus stakeholders
(BALBACHEVSKY; KERBAUY; FABIANO, 2013; CARNEGIE; TUCK, 2010; TEIXEIRA;
DE CASTRO, 2015). Dessa forma, a governança em uma IES é um instrumento para auxiliar
gestores a harmonizar as demandas dos diversos stakeholders internos e externos, e as
necessidades organizacionais (TEIXEIRA; CASTRO, 2015)
Igualmente, o conceito de governança é abordado na literatura sobre IES, a partir de
dois aspectos: o primeiro relacionado aos mecanismos de ajustes internos, perpetuando na
organização uma forte concentração de autoridade, do poder decisório e autonomia das
unidades básicas; e, o segundo, voltado para coordenação que essas organizações desenvolvem
com seus stakeholders externos (BARBOSA; AZEVEDO, 2016; KLEIN; PIZZIO;
RODRIGUES, 2018).
Para Teixeira e Castro (2015), a governança universitária e o aprimoramento do
relacionamento com os stakeholders devem ser capazes de fomentar novas estratégias para uma
adaptação às mudanças no ambiente que essas organizações estão inseridas. Portanto, essa
governança é o arranjo institucional, que permite ligações formais e informais dos stakeholders
internos e externos com a universidade, visando a uma eficiência organizacional (MA et al.,
2017).
Sampaio (2003) cita alguns desafios específicos das IES que impactam na sua
governança: um grande número de stakeholders, pluralismo e objetivos difusos. Nessa mesma
seara, Jarzabkowski e Fenton (2006) acrescentam que esse último fator gera objetivos
visivelmente antagônicos e concorrentes entre si dentro da mesma organização. Frente a
isso, cabe ao corpo diretivo dessas instituições a responsabilidade sobre a administração e a
governança das mesmas perante a comunidade acadêmica e os demais stakeholders
(WALTERS, 2006).
Assim, as universidades públicas são caracterizadas como organizações complexas e
com uma forte resistência a mudança e corporativismos de seus atores internos e como
consequência dessa situação uma série de problemas administrativos: (1) falta de
comprometimento da alta gestão; (2) incapacidade de mudar a cultura universitária; (3)
dependência do financiamento público cada vez mais escasso; (4) estrutura organizacional que
promove o isolamento de indivíduos e departamentos; (5) diminuição da qualidade nos
processos de ensino e pesquisa; (6) Inadequada atenção dos gestores aos stakeholders internos
e

externos;

(7)

falhas

no

MEHRALIZADEH, 2005, p.77).

planejamento

organizacional

(MAINARDES,

2010;
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Por conta disso, a governança nas IES brasileiras apresenta alguns obstáculos. Para
Teixeira e Castro (2015), as IES apresentam dificuldades no relacionamento com seus
stakeholders, na delimitação de suas atividades internas e na governança propriamente dita. Em
relação à governança nas IES públicas, essas instituições costumam adotar um modelo de
governança hierárquica, que apresentam como características: os fracos processos de incentivos
internos, um direcionamento para o comportamento burocrático e uma total internalização das
atividades (KLEIN; PIZZIO; RODRIGUES, 2018).
Essas instituições são caracterizadas por dinâmica deliberativa, baseada de forma
evidente pela prática da barganha e com estruturas de governança que não tendem a
neutralidade.

As

decisões,

em

especial

nos

conselhos

deliberativos,

acontecem

independentemente de uma ampla concordância entre os atores internos, pois, a participação de
muitos desses atores internos é restrita nestes conselhos. E a relação entre a universidade e seu
ambiente externo, é influenciada e dependente do engajamento e disposição dos atores internos
(KLEIN; PIZZIO; RODRIGUES, 2018).
Um considerável elemento na governança e gestão universitária, são os conselhos de
administração, também designados no meio universitário como Conselhos Superiores ou
Conselho Geral. Esses conselhos, possuem um papel central na governança das organizações
como mecanismo de controle interno para redução dos custos de agência nas organizações
(BRADFORD et al., 2018; PAIVA; OLIVEIRA; PEIXOTO, 2015; SILVEIRA, 2002) bem
como a função de garantir a proteção de direitos dos diversos stakeholders da organização
(BRADFORD et al., 2018).
Igualmente, a composição e tamanho dos conselhos de administração é outro fator a ser
avaliado. A literatura com base em códigos de governança, como do IBGC, demonstra que o
tamanho adequado para conselhos de administração deve ter entre cinco a nove membros
(SILVEIRA, 2002). Já Paiva et al. (2015) afirmam que estudos internacionais apontam que um
número menor de membros no conselhos permite uma menor assimetria de informações e uma
liderança centralizada, mas são inconclusivos quanto o quantitativo de conselheiros internos e
externos em sua composição.
Nas universidades, os representantes nos conselhos estão mais interessados em
representar seus grupos de interesses em detrimento dos interesses organizacionais e os
conselhos possuem muitos membros, ou seja, acima de trinta e cinco membros (WALTERS,
2006). Essa quantidade de membros está relacionada com o fato da estrutura dessas
organizações estarem desenhadas para atender as necessidades dos diversos stakeholders,
muitos com interesses difusos e conflitantes (MAINARDES, 2010).
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Neste contexto, as estruturas de governança, em especial os conselhos universitários são
elementos consideráveis no processo decisório. Desse modo, se faz necessário a compreensão
de sua atuação, pois, estes são o ápice da estrutura decisória e do controle interno de uma
organização (HILLMAN; DALZIEL, 2003).
Para Silveira, (2002, p.49) o processo decisório das organizações é divido em quatro
etapas. São elas: (1) a iniciação com geração de propostas; (2) a ratificação com a escolha das
decisões a serem implementadas; (3) a implementação com execução das decisões; (4)
monitoramento com a mensuração do desempenho e estabelecimentos de recompensas. Dessas
quatro etapas, duas são de responsabilidade exclusiva dos conselhos de administração, a
ratificação das decisões importantes e monitoramento da alta gestão (Figura 9).

Figura 9 ― O processo decisório da alta gestão

Fonte: Silveira (2002, p.49)

Logo, o processo decisório é um elemento central e natural inerente a qualquer
organização, em especial as complexas, mas que se apresentam de forma distinta quando
realizado em uma empresa ou instituição pública como uma universidade (SORGETZ, 2016).
Para Rodrigues (1985), nas organizações universitárias, o processo decisório é singular devido
à ambivalência de objetivos, a divisão em diversas subculturas e caracterizada pela diversidade.

52

Nessa linha, a literatura sobre a discussão do processo decisório num ambiente
universitário é bem escasso (ITO, 2007). No entanto, alguns pesquisadores buscaram evidenciar
como esse processo decisório e estruturas de governança se revelam nas IES (Quadro 6).
Quadro 6 ― Trabalhos que abordam o processo decisório e governança em IES.
Autor

Temática
Relação entre o planejamento da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e o

Pimenta (2007)

processo decisório nos Conselhos Superiores numa Universidade com diversos
campi (multicampi).
Compreensão e comparação entre o processo decisório de uma IES privada

Ito (2007)

(Universidade do Planalto Catarinense) e uma IES pública (Universidade Federal de
Santa Catarina).

Salm, Tomasi e

Modelos de tomada de decisões em relação às despesas de custeio e investimento na

Amboni (2013)

Universidade do Estado de Santa Catarina

Sorgetz (2016)
Klein, Pizzio e
Rodrigues, (2018)

Identificar a natureza do processo decisório nos órgãos colegiados e sua
complexidade no Instituto Federal Catarinense (IFC).
Análise das estruturas de governança e da composição dos conselhos superiores de
deliberação nas Universidades Federais no Território da Amazônia Legal.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Pimenta (2007) buscou identificar a relação entre o processo decisório de tomada de
decisão no âmbito dos conselhos superiores e a efetividade das ações da IES no Plano de
Desenvolvimento Institucional da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A autora reforça
a importância do processo decisório voltado para os objetivos organizacionais e sua relação
positiva com o desempenho das instituições. Destaca-se também a importância de membros dos
conselhos terem maior comprometimento com a IES contrapondo-se com pressões para
favorecimento de determinados grupos em detrimento de toda uma coletividade.
Já o estudo de Ito (2007), buscou a compreensão do processo de tomada de decisão em
duas instituições de Ensino Superior no Estado de Santa Catarina. A primeira, uma IES privada,
Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC); e a segunda, uma IES pública, a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O autor conclui que as instâncias colegiadas
e arenas de decisões nas IES são um exercício contínuo de pressupostos relacionados a
democracia e representatividade no ambiente universitário, mas que são necessários
procedimentos de tomada de decisões mais ágeis e flexíveis nessas organizações.
Já Salm, Tomasi e Amboni (2013) apresentam quatro modelos de tomada de decisão e
sua relação no ambiente universitário. São eles:
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1.

Modelo burocrático: nas IES este modelo pode ser evidenciado pela divisão de
trabalho, hierarquia administrativa aparente, utilização de regras e regulamentos
formais e atividades padronizadas;

2.

Modelo político: caracterizado por um processo de tomada de decisão maleável e
marcado por conflitos, negociações e barganhas, e os atores buscam a satisfação de
seus interesses ou de seus representantes dentro da organização. No contexto
universitário, esse processo é ainda mais conflituoso pela diversidade de grupos,
interesses e preferências;

3.

Modelo colegiado: resposta ao modelo burocrático com uma maior participação da
comunidade acadêmica no processo decisório, e que ocorre de forma consensual
entre os atores da organização, sendo o modelo tradicional no ambiente
universitário;

4.

Modelo anarquia organizada ou da “lata de lixo”: modelo comum a organizações
onde existe uma ambiguidade de objetivos e muitas comissões com elevado nível de
complexidade. Assim, o processo decisório se evidencia na busca de soluções para
problemas e problemas para soluções. As soluções são preexistentes aos problemas.

Salm, Tomas e Amboni (2013) buscaram analisar de que forma os modelos de tomada
de decisão (Burocrático, Político, Colegiado e Anarquia Organizada) influenciaram a decisão
de aporte de recursos orçamentários da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Os autores argumentam que a multiplicidade de interesses em uma organização é evidenciada
quando diversos grupos tentam perseguir objetivos diferentes e conflitantes. Finalmente, Salm,
Tomas e Amboni (2013) concluem que as decisões relacionadas ao caso estudado tendem ao
modelo de decisão político com objetivo de satisfazer o interesse de determinados grupos e/ou
indivíduos.
Na mesma seara, Sorgetz (2016) buscou a análise do processo decisório em Órgãos do
Colegiados Superiores do Instituto Federal Catarinense (IFC) e sua explicação com base nos
modelos de racional, burocrático, político, colegiado e anarquia organizada. O pressuposto do
trabalho é que um único modelo de processo decisório não seja suficiente para explicar o
funcionamento de uma organização complexa, como as Instituições de Ensino Superior.
Sorgetz (2016) reforça a ideia, que ambiguidade de objetivos e complexidade nessas
organizações tem como consequência um processo decisório não articulado e pouco preciso. O
autor conclui que há uma predominância do modelo político de tomada de decisão nos
conselhos da IES. Este modelo é caracterizado pelas negociações e a prevalência de interesses
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pessoais e/ou de categorias no processo decisório dessas estruturas de governança, assim como
evidenciado no estudo de Salm, Tomasi e Amboni (2013).
Klein, Pizzio e Rodrigues (2018) buscaram a compreensão da governança universitária
à luz da Teoria dos Custos de Transação (ETC) nas 12 universidades federais no território da
Amazônia Legal. Para o estudo, adotou-se uma análise documental dos estatutos das 12
universidades para uma maior compreensão sobre atribuições e composições de instâncias
deliberativas, os Conselhos Superiores de Deliberação. Buscou-se a identificação dos principais
autores no processo decisório em relação a atividades administrativas e acadêmicas, e como
esse poder decisório era exercido nas arenas institucionais.
Por fim, Klein, Pizzio e Rodrigues (2018), concluem que as estruturas de governança
presente das 12 universidades acabam por promover um aumento da centralização
administrativa, a presença de comportamento oportunista e ancorado em processo
essencialmente político de tomada de decisão. Reforçam também a importância de instâncias
deliberativas democráticas, com participação do processo decisório de forma efetiva de atores
internos e externos à organização.
Portanto, adota-se no âmbito da maioria das estruturas de governança (ex. conselhos
universitários) um modelo de tomada de decisão colegiado (ITO, 2007; PIMENTA, 2007;
SORGETZ, 2016), mas que este é marcado por um conflito entre docentes e profissionais
burocratas, e no qual o “consenso” obtido nas decisões se mostra como um triunfo fugaz de um
grupo sobre o outro (SALM; TOMASI; AMBONI, 2013). Ainda, os atores nessas organizações
não demonstram o devido interesse a uma participação efetiva no processo de decisão
(ARAÚJO; BORGES, 1999) e alguns estão mais interessados com negociações que satisfaçam
o interesse de grupos e/ou indivíduos em detrimento aos interesses da IES (PIMENTA, 2007;
SALM; TOMASI; AMBONI, 2013).
Assim, as estruturas de governança e arranjos institucionais, devem garantir um
equilíbrio de poder nas instâncias deliberativas e mitigar os conflitos de interesses, que possam
surgir dos diferentes stakeholders e que, ameacem a sustentabilidade organizacional das IES
(BRADFORD et al., 2018).
Portanto, a alternativa passa por novas formas de tomada de decisão e representação em
conselhos universitários. As decisões colegiais muitas vezes são caracterizadas por serem lentas
e dependentes de atores que participam do processo sem agregar valor às decisões tomadas. Por
isso, os gestores das IES devem buscar tanto o desempenho acadêmico e intelectual quanto a
responsabilidade e eficiência gerencial dessas organizações (MEYER, 2007).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo serão apresentados o objeto de estudo e os métodos utilizados para atingir
o objetivo geral e específicos da pesquisa.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa é de natureza aplicada e faz uso de uma abordagem qualitativa,
exploratória e descritiva. Trata-se de um estudo de casos múltiplos incorporados (YIN, 2001) e
os procedimentos de coletas de dados são: pesquisa documental; observação participante; e
questionários estruturados (Figura 10).

Figura 10 ― Esquema Metodológico.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Esta pesquisa é de natureza aplicada, pois, tem como objetivo a geração de
conhecimento, para aplicação, na prática e resolução de problemas específicos do tema
(SILVA; MENEZES, 2005). Com esta pesquisa buscou-se oferecer conhecimento sobre a
priorização dos stakeholders nas IES e reflexão sobre a participação deles, nas estruturas de
governança e nos processos decisórios. Do mesmo modo, buscou-se realizar um comparativo
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entre as estruturas de governança oferecidas pelos casos e como elas se relacionam com o
processo decisório.
Nesta pesquisa a abordagem utilizada foi qualitativa, já que tem objetivo de
compreender o fenômeno na totalidade e poder captar o contexto que está inserido e sua
interpretação (CRESWELL, 2007). No enfoque qualitativo, o pesquisador é um elementochave, a fonte de dados direta é o ambiente, sem a utilização de métodos estatísticos, o objetivo
principal é a interpretação do fenômeno do objeto estudado (FREITAS; JABBOUR, 2011).
Neste contexto, Silverman (2010, p. 17) conceitua que a utilização de um enfoque
qualitativo deve ser ancorada em três características: teoricamente viva; empiricamente
rigorosa; e metodologicamente inventiva. Assim, esse estudo utiliza uma abordagem
qualitativa, pois, permite a utilização de múltiplos métodos de coletas de dados, e o
envolvimento do pesquisador com os participantes, para entender o contexto em que as IES
estão inseridas, as estruturas de governança e a participação dos stakeholders no processo
decisório.
Da mesma forma, o foco desse estudo está em compreender a influência e saliência dos
stakeholders de instituições de ensino superior, e a participação deles nas estruturas de
governança e no processo decisório das instituições. Isto posto, esta pesquisa foi classificada
como exploratória e descritiva.
A pesquisa exploratória tem o objetivo de desenvolver conhecimento mais aprofundado
sobre um determinado fato e permitir uma maior familiaridade com o problema e explicitá-lo
(GIL, 2002, 2008), o que se aplica bem a uma temática nova quando aplicada a IES. Já a
descritiva, busca expor as características de uma determinada população, grupo ou fenômeno e
a relação entre variáveis. Para isso, são necessárias técnicas padronizadas de coleta de dados
como questionários e observação sistemática (GIL, 2008). Assim sendo, buscou-se detalhar a
relação entre a prioridade dos stakeholders e a participação deles, nas estruturas de governança
e no processo decisório da IES.

3.2 FORMA DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO PROBLEMA

Para a realização deste estudo e o adequado tratamento e abordagem do problema,
utilizou-se os seguintes procedimentos metodológicos: a pesquisa bibliográfica e o estudo de
caso múltiplos.
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3.2.1 Pesquisa bibliográfica

De modo a demonstrar a relevância da saliência e influência dos stakeholders de
instituições de ensino superior, e a participação deles nas estruturas de governança e no
processo decisório das instituições, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Em relação à pesquisa bibliográfica, para um maior conhecimento sobre a temática deste
estudo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura. Essa revisão constitui-se de um
processo sistemático, estruturado, com rigor científico e replicável que visa sintetizar o
conhecimento num âmbito do estudo, identificando características das pesquisas existentes e
uma síntese de resultados para reduzir erros de víeis e azar. (MEDINA; PAILAQUILÉN, 2010;
VALLADARES; VASCONCELLOS; SERIO, 2014).
Assim, a busca de trabalhos na literatura, sobre a temática de governança nas
Instituições de Ensino Superior e seus stakeholders se deu nas principais bases de dados digitais
de produção científica. Esta pesquisa permitiu o acesso do pesquisador a referencial teórico
público e o acesso mais amplo de informações sobre a temática do estudo (KLEIN et al., 2015).
Desse modo, a pesquisa bibliográfica foi realizada em duas bases internacionais de
artigos, a Web of Science (WoS) e Scopus. Já em relação à produção nacional sobre o tema, a
busca foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A escolha
das bases está relacionada pela quantidade de documentos publicados, pelos critérios de seleção
e indexação com diversos periódicos, pela facilidade de acesso às teses e dissertações das
instituições de ensino superior brasileiras e pela relevância, em especial, das bases
internacionais que são as mais utilizadas entre os pesquisadores (BRAMBILLA, 2012;
MESQUITA et al., 2006).
Na WoS, a pesquisa foi realizada em duas etapas. Numa primeira fase, foram utilizados
os termos “University”, “Salience Model” e “Stakeholders” para pesquisar em títulos, resumos,
palavras-chave, e inicialmente, sem uma delimitação temporal. Numa segunda fase, os termos
utilizados foram “University Governance” e “Bordies” e a busca também se concentrou em
títulos, resumos, e palavras-chave, sem uma delimitação temporal. Por ser uma plataforma
internacional foi necessária a utilização dos termos em língua inglesa. A busca na base Scopus
foi feita de modo análogo à realizada na base WoS, com a utilização dos mesmos termos e sem
delimitação temporal. Os dados obtidos estão demonstrados no quadro 7.
Para uma verificação das produções acadêmicas que abordam a temática de forma mais
recente, foi realizado uma delimitação temporal em ambas as bases entre os anos de 2008 e
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2018. Em relação ao ano de 2018 a busca foi parcial até o mês de setembro do referido ano e
os dados também estão demonstrados no quadro 7.
Na terceira base de dados, a SPELL, buscou-se o levantamento da produção científica
sobre a temática deste estudo em duas fases. Na primeira, utilizou-se os termos “Modelo de
Saliência”, “Universidade” e “Stakeholders” para pesquisar em títulos, resumos, palavraschave, e inicialmente, sem uma delimitação temporal. Posteriormente, numa segunda fase de
busca na base de dados, foram utilizados os termos Governança Universitária” e “Conselhos”.
Diferente das outras bases, a busca na SPELL não resultou em nenhuma produção científica
com os termos utilizados como demonstrado no quadro 7.
A quarta base de dados, a BDTD, buscou-se o levantamento da produção científica sobre
a temática deste estudo no âmbito da produção de dissertações e teses das universidades
brasileiras. Igualmente como realizado no levantamento em bases internacionais, a busca foi
realizada em duas fases. Na primeira, os termos utilizados foram “Modelo de Saliência”,
“Universidade” e “Stakeholders”. Na segunda, os termos utilizados foram “Governança
Universitária” e “Conselhos”. Devido ao menor número de publicações encontradas quando
comparado com as bases internacionais, optou-se pela não delimitação temporal (Quadro 7).
Quadro 7 ― Produção Científica sobre a temática do estudo.
Base
WoS

WoS

Scopus

Scopus

Palavras-chave
“Univesity”, “Salience Model” e
“Stakeholders”
“University Governance” e
“Bordies”
"Univesity”, “Salience Model" e
“Stakeholders"
"Univesity”, “Salience Model” e
“Stakeholders”

Total

2008-2018

Selecionados

6

6

4

17

12

3

5

5

2

29

20

10

-

4

“Modelo de Saliência”,
SPELL

“Universidades” e

0

“Stakeholders”
SPELL

“Governança Universitária” e
“Conselhos”

0

“Modelo de Saliência”,
BDTD

“Universidades” e
“Stakeholders”

4

Repetições

2

3
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Base
BDTD

Palavras-chave

Total

2008-2018

Selecionados

1

1

1

“Governança Universitária” e
“Conselhos”
Total
Total Selecionado sem Repetição

Repetições

62
19

Fonte: Autor (2018).

Por fim, a seleção dos artigos e dissertações, se deu inicialmente por uma leitura
flutuante dos resumos, títulos e palavras-chave de cada um deles. Uma vez verificada a relação
entre as produções científicas e a temática desta pesquisa, buscou-se então realizar a leitura
mais aprofundada dos textos. Logo, os artigos e dissertações selecionados estão relacionados
no campo “Total Selecionado sem Repetição” no quadro 7. Interessa saber, que a busca em
mais de uma base com as mesmas palavras-chave, poderia resultar em trabalhos repetidos.
Assim, exportou-se os dados para o Mendeley® e com o auxílio da ferramenta “Ckeck for
Duplicates” foi possível chegar no “Total Selecionado sem Repetição” do quadro 7.

3.2.2

Estudo de caso

Já o estudo de caso, vem sendo adotado por diversos pesquisadores na área da
administração de forma crescente (FREITAS; JABBOUR, 2011), é um das diversas maneiras
de se executar pesquisa em ciências sociais aplicadas, e busca a compreensão de fatos ou
fenômenos de uma forma mais profunda (YIN, 2001).
No estudo de caso, o pesquisador adota essa estratégia, quando são colocadas questões
de “como” e “por que” de fatos ou fenômenos contemporâneos, inseridos em algum contexto
da realidade e não se tem o controle sobre os eventos comportamentais. Contudo, o
procedimento pode apresentar pontos negativos, quando relacionado à ausência de rigor e
dificuldades em generalizações (YIN, 2001).
Apesar das limitações, a condução de um estudo de caso tem como benefícios: (1) o
aumento do entendimento e compreensão de eventos reais contemporâneos; (2) o teste de uma
teoria existente; ou (3) o desenvolvimento de uma nova teoria (FREITAS; JABBOUR, 2011).
Nesta pesquisa foi utilizado o procedimento de estudo de casos múltiplos, pois este
permite a produção de provas mais convincentes e robustas quando comparado ao estudo de
caso único (YIN, 2001). A escolha das IES se dá pela relevância do tema, das organizações e
pela facilidade de acesso do pesquisador às instituições. Além disso, a escolha de estudo de
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caso múltiplos, permite uma comparação entre duas Instituições de Ensino Superior públicas,
denominadas nesta pesquisa como IES A e IES B.
Para Yin (2001), em uma pesquisa de estudo de caso, o protocolo de investigação deve
ser baseado em quatro aspectos de qualidade:
1.

Validades do constructo – serão utilizadas três táticas, para aumentar a validade do
constructo. A utilização de várias fontes de evidências, seguido de um encadeamento
das evidências obtidas na coleta de dados, e por fim, submeter um rascunho do
relatório do estudo de caso, para ser revisado por informantes-chave;

2.

Validade interna – está relacionado a uma coesão entre as proposições, o
desenvolvimento teórico e metodológico, e os resultados encontrados neste estudo;

3.

Validade externa – para tanto se faz necessário a utilização da lógica de casos
múltiplos de modo a permitir a replicação, visando uma generalização analítica e
não estatística;

4.

Confiabilidade – documentar os procedimentos adotados no estudo e torná-los mais
operacionais possíveis (protocolo de estudo de caso), e o desenvolvimento de um
banco de dados para o estudo de caso, de modo a permitir que o estudo seja realizado
novamente por outrem e que este consiga inferir as mesmas descobertas e
conclusões. Assim, espera-se minimizar visões tendenciosas ou erros nesta pesquisa.

Neste mesmo contexto, Abdalla et al. (2018) destacam que a triangulação constitui-se
de uma estratégia que permite visualizar o mesmo fenômeno por mais de um fonte de dados,
colabora para a validade e confiabilidade da pesquisa ao fornecer uma imagem mais fidedigna
do fenômeno, bem como delimitar viesses pessoais e metodológicos.
Por fim, o plano de investigação desse estudo de caso múltiplos, (Quadro 8) estará
ancorado na metodologia de Yin (2001, p.42). Nesta pesquisa, se fez o uso de três desses
elementos que se mostraram mais adequados. Que são:
1.

As questões do estudo – objetiva-se demonstrar com clareza quais são as questões a
serem respondidas pelo estudo, bem como se constitui de um elemento importante
para se traçar uma estratégia de pesquisa dos fenômenos contemporâneos na
realidade a ser analisada;

2.

As proposições do estudo – cada proposição tem como objetivo dar atenção a algum
tópico específico dentro do escopo do estudo;
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3.

As unidades de análise - está relacionado a delimitação do “caso”, podendo ser um
indivíduo, grupos de pessoas, eventos, entidades e processos. São importantes para
a limitação do escopo da pesquisa, em especial para coleta e análise dos dados;

Quadro 8 ― Plano de investigação.
Questão do
Estudo (1)

Como são priorizados os stakeholders de instituições de ensino superior em termos de
influência e saliência?
Como participam nas estruturas de governança e no processo decisório dessas
organizações?

Objetivo Geral

Constatar a influência e saliência dos stakeholders de instituições de ensino superior, e a
participação deles nas estruturas de governança e no processo decisório das instituições.

1. Identificar os stakeholders das instituições de ensino superior pesquisadas;
2. Elencar os stakeholders prioritários para os gestores das IES pesquisadas;
Objetivos
Secundários

3. Detalhar a participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no processo
decisório nos dois campi das IES;
4. Comparar o contexto das duas instituições de ensino superior, identificando
similaridades e diferenças entre os campi das IES a serem pesquisados;

Unidades e
subunidades de
análise (3)

Unidade de análise: Participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no
processo decisório.
Subunidade de análise: A saliência e influência dos stakeholders.

Fonte: O Autor (2018).

3.3 CASOS ANALISADOS

A primeira IES pública, denominada neste estudo como IES A, é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação e com mais de 100 anos de existência. A IES pública
pertencente a rede federal de educação profissional científica e tecnológica e oferece, cursos
técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-médio), tecnológicos, de graduação e
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades presencial
e a distância. Interessa saber, que os dados da IES referida foram obtidos no próprio site da
instituição.
A instituição possui 8 campi: a sede localizada no município do Rio de Janeiro (capital)
e os outros 7 campi no interior do Estado do Rio de Janeiro. O seu corpo de servidores é formado
por 1.503 profissionais, sendo 864 docentes e 639 técnico-administrativos visando à formação
dos mais de 18.000 alunos em todos os níveis supracitados.
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A IES tem como missão, a promoção da educação mediante atividades de ensino,
pesquisa e extensão que propiciem, de modo reflexivo e crítico, a formação integral
(humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de
contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e econômico da sociedade.
Nessa mesma linha, a organização apresenta como valores a meritocracia, ações e
decisões colaborativas, ética e transparência, comprometimento, integração, excelência,
responsabilidade, respeito humano e diversidade, autonomia e comprometimento.
Constituem estruturas de governança e arenas de decisão nesta IES, os conselhos: o
Conselho Diretor (CODIR); o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE); Conselho de
Ensino (CONEN); Conselho de Extensão (CONEX); Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação
(COPEP); e os Conselhos dos Campi (CONPUS).
O CODIR é órgão deliberativo e consultivo da administração superior da IES. Integrado
por 10 (dez) membros e respectivos suplentes, todos nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação. O CEPE é o órgão colegiado com competência para deliberar e normatizar no que
tange às atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES. O CONEN é órgão consultivo e
deliberativo da Diretoria de Ensino para definição das políticas e diretrizes educacionais da IES.
O CONEX é órgão deliberativo e normativo das políticas de extensão da IES. O COPEP é o
órgão colegiado autônomo, para normatizar e deliberar no que tange as atividades de pesquisa
e pós-graduação da IES. Por fim, os Conselhos dos Campi (CONPUS) são órgãos deliberativos
e normativos no que tange as atividades de ensino, pesquisa e extensão em âmbito local dos
campi.
Do mesmo modo, em relação às estruturas de gestão, o órgão máximo é a Direção Geral
(DIREG) representada na figura do (a) Diretor (a) Geral. Subordinados a ele (a), estão os demais
diretores das áreas do campus-sede, Diretoria de Ensino (DIREN); Diretoria de Pesquisa e PósGraduação (DIPPG); Diretoria de Extensão (DIREX); Diretoria de Administração e
Planejamento (DIRAP); e Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES) (Figura 11). Da mesma
maneira, no Campus objeto desta pesquisa, as estruturas de governança e gestão também estão
presentes como demonstrado na figura 12.
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Figura 11 ― Estruturas de Governança e Gestão Central da IES pesquisada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Figura 12 ― Estruturas de Governança e Gestão do Campus da IES pesquisada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A segunda IES pública, denominada neste estudo de IES B, também é uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação e com aproximadamente 59 anos desde sua
fundação. A organização, dotada de personalidade jurídica e autonomia acadêmica e
administrativa oferecem cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) e lato sensu (especialização e residência médica) nas modalidades: presencial e a
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distância. Interessa saber, que os dados da IES referida foram obtidos no próprio site da
instituição.
A IES é constituída de 9 unidades acadêmicas, que estão localizadas em municípios do
Estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Campos de Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova
Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda). A instituição
de ensino superior oferta 131 cursos de graduação, sendo 125 na modalidade presencial e 6 na
modalidade de ensino à distância.
No ano de 2017, a organização foi a IES que mais ofertou vagas de graduação presencial
no país e a segunda colocada na oferta de vagas na modalidade de graduação à distância. Quanto
aos alunos matriculados, a IES também no ano de 2017 possuía 35.835 alunos inscritos nos
cursos de graduação presenciais e 11.419 alunos nos cursos de graduação a distância (EAD),
perfazendo um total de 47.254 matriculados em cursos de graduação (presencial e EAD) na
instituição.
Em 2018, a IES apresentava uma quantidade de alunos matriculados em cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado, mestrado profissional e doutorado) disposta da seguinte
maneira: 4.108 inscritos em programas de mestrados; 1.307 alunos inscritos em programas de
mestrado profissional; e 2.838 em programas de doutorado. Logo, a totalidade de alunos no ano
supracitado em cursos stricto sensu na IES perfaz um total de 8.253 inscritos. Por fim, o corpo
docente da instituição é formado por 3.616 professores, sendo 2.835 doutores (78,4%), 623
(17,22%) mestres, 53 com especialização (1,46%) e 105 graduados (2,9%).
A instituição tem como finalidade a formação de indivíduos para o exercício de
profissões técnico-científicas, liberais e de magistério, bem como a promoção da pesquisa
científica, filosófica e tecnológica. As atividades desenvolvidas pela IES, em suas unidades
universitárias são desenvolvidas tendo em vista a integração do ensino, pesquisa e extensão.
Inserida em unidade acadêmica do interior do Estado do Rio de Janeiro, está localizada
a IES B, também objeto desta pesquisa. A IES B constitui-se de uma unidade universitária. Essa
unidade tem sua composição acadêmica-administrativa formada pelas coordenações dos Cursos
de Graduação (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Administração Pública
(Presencial e Ensino à distância)), das coordenações dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado Profissional em Administração e Mestrado Profissional em Administração Pública)
e pelos Departamentos de Ensino (Administração e Administração Pública, Contabilidade,
Direito, Psicologia e Multidisciplinar).
A referida IES, como uma unidade universitária, possui um diretor e um vice-diretor
bem como uma infraestrutura e de pessoal técnico administrativo para a realização de suas
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atividades. Constituem estruturas de governança e arenas de decisão nesta unidade universitária
(Figura 13), os conselhos: o Colegiado da Unidade, os colegiados dos departamentos de ensino
(Administração

e

Administração

Pública,

Contabilidade,

Direito,

Psicologia

e

Multidisciplinar), os colegiados das coordenações dos cursos de graduação (Administração,
Administração Pública, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito e Administração Pública na
modalidade semipresencial) e um colegiado dos cursos de pós-graduação lato sensu
semipresenciais (MBA em Marketing, Gestão em Administração Pública, Gestão em Saúde
Pública e Gestão Pública Municipal). O Colegiado da Unidade é órgão máximo de deliberação
da IES B e é composto pelo Diretor da Unidade, 11 conselheiros docentes, 2 representantes
discentes e 2 representantes dos técnicos administrativos.
Já os órgãos de gestão ou executivos da unidade universitária (Figura 14) são: a Direção
da Unidade, os Departamentos de Ensino e as Coordenações de Cursos. Cabe a Direção a gestão
acadêmica e administrativa da Unidade em articulação com os demais órgãos e unidades da
Universidade. Quanto a organização da estrutura universitária, os departamentos de ensino são
a menor fração da estrutura universitária, para todos os efeitos de organização administrativa,
didática-científica e de distribuição de pessoal. Finalmente, compete as Coordenações de
cursos, executar ou fazer executar as resoluções e as decisões do Colegiado, bem assim as dos
órgãos que lhe sejam superiores, no que diz respeito à sua competência.

Figura 13 ― Estruturas de Governança da IES B pesquisada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Figura 14 ― Estruturas de Gestão da IES pesquisada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

3.4 COLETA DE DADOS

A utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados, se torna necessário para
atender o objetivo de cada uma das três fases desse estudo e para garantir a utilização de fontes
de evidências distintas e que concorrem ao mesmo conjunto de fatos (KLEIN et al., 2015). A
coleta de dados foi realizada através de questionários, pesquisa documental e observação
participante.
Inicialmente, buscou-se a identificação e priorização dos stakeholders das instituições
de ensino superior conforme sua saliência e influência. Em seguida, buscou-se detalhar a
participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no processo decisório das
instituições. Isto posto, iniciou-se pela coleta de dados através da pesquisa documental. Em
seguida, pela observação participante e por fim, pela elaboração e dos questionários destinados
aos servidores, gestores e/ou membros das estruturas de governança, das duas instituições
pesquisadas. Os procedimentos adotados contribuíram para identificar a relação dos
stakeholders, suas demandas e elementos que influenciavam o processo decisório dos
servidores consultados, em especial sobre a ótica da priorização de demandas num ambiente
universitário e de organizações públicas.
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3.4.1 Coleta de dados por pesquisa documental e observação participante

A coleta de dados foi realizada no primeiro trimestre de 2019. Utilizou-se as atas
referente ao ano de 2018. Limitou-se ao ano de 2018, pois as atas utilizadas já estariam
aprovadas pelos membros dessa estrutura de governança no início da coleta de dados. De modo
análogo, limitou-se também as atas do colegiado da IES B ao ano de 2018, pois durante o início
da coleta de dados as atas já estavam devidamente aprovadas pelos membros que compõem
esta estrutura de governança da referida instituição.
A pesquisa documental permitiu ao pesquisador acesso a documentos que possam
esclarecer ou elucidar fatos relacionados as estruturas de governança (conselhos, comitês e
colegiados) e da representatividade dos stakeholders nessas estruturas e como ocorre o processo
decisório nessas arenas sobre as demandas apresentadas pelas partes interessadas. A pesquisa
documental foi feita utilizando-se as atas de conselhos e comitês das duas IES (A e B) realizadas
no ano de 2018 e obtidas através dos sítios eletrônicos ou diretamente com o responsável pela
elaboração das atas, ou gestores nas respectivas IES.
O primeiro passo dessa pesquisa constituiu-se de levantar as referidas atas das duas IES.
O acesso foi garantido ao pesquisador pela disponibilização do material de estudo nos sites e/ou
diretamente com o(a) servidor(a) responsável por sua elaboração das atas nas instituições. Em
relação a IES A, o acesso também foi garantido pela servidora responsável pela elaboração das
atas na IES, quando não disponíveis no sítio eletrônico da referida instituição. Já em relação a
IES B, o pesquisador teve acesso a todas as atas no site da instituição.
Desse modo, o estudo levantou informações e dados relacionados aos temas e assuntos
abordados nas reuniões dessas estruturas de governança nas duas IES, como os tipos de
demandas apresentados pelos diversos stakeholders que relacionam com as instituições e
elementos relacionados ao processo decisório e tomada de decisão, principalmente como
resposta as demandas apresentadas por esses stakeholders.
Portanto, pretendeu-se compreender como as decisões são tomadas nessas estruturas de
governança e como elas favorecem determinados stakeholders através de documentos e
esclarecer os elementos e fatos relacionados a temática desta pesquisa. Isto posto, o quadro 9
demonstra o material coletado de acordo com as IES pesquisadas.
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Quadro 9 ― Atas utilizadas na pesquisa documental de acordo com a IES.
IES A

IES B

Reunião do Conselho

Mês de Realização

Reunião do Colegiado

Mês de Realização

1.ª Reunião Ordinária

Fevereiro de 2018.

1.ª Reunião Ordinária

Abril de 2018.

1.ª Reunião Extraordinária

Março de 2018.

2.ª Reunião Ordinária

Junho de 2018.

2.ª Reunião Extraordinária

Março de 2018.

3.ª Reunião Ordinária

Setembro de 2018.

2.ª Reunião Ordinária

Maio de 2018.

4.ª Reunião Ordinária

Novembro de 2018.

3.ª Reunião Extraordinária

Abril de 2018.

1.ª Reunião Extraordinária

Novembro de 2018.

3.ª Reunião Ordinária

Junho de 2018.

5.ª Reunião Ordinária

Dezembro de 2018

4.ª Reunião Extraordinária

Maio de 2018.

4.ª Reunião Ordinária

Agosto de 2018.

5.ª Reunião Extraordinária

Julho de 2018.

5.ª Reunião Ordinária

Dezembro de 2018.

6.ª Reunião Extraordinária

Agosto de 2018.

7.ª Reunião Extraordinária

Setembro de 2018.

8.ª Reunião Extraordinária

Dezembro de 2018.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Neste contexto, a adoção do procedimento de observação participante de modo permitir
ao pesquisador participar de elementos e situações referentes ao campo de estudo desta
pesquisa. Para Gil (2008), a observação apresenta uma grande vantagem frente a outros
métodos por permitir a visualização do fenômeno sem intermediação e uma redução da
subjetividade que permeia todo processo de investigação social. A utilização da observação
participante permite ao observador entender como o fato realmente ocorre ou funciona (YIN,
2001).
Flick (2009) afirma que a observação participante constitui um procedimento de uso
comum em pesquisas de natureza qualitativa e que permite uma maior interação com o campo
de estudo, bem como possibilita ao pesquisador uma análise através de uma perspectiva como
participante de eventos e fenômenos que busca compreender. Já na visão de Silverman (2010),
na condução de um procedimento de observação, se faz necessário que o pesquisador consiga
visualizar além do óbvio e perceber elementos potencialmente importantes em cenários, ações
e eventos triviais. Desse modo, se utilizará de uma estratégia que permita a interação do
pesquisador em eventos, reuniões de conselhos e com os stakeholders chaves para a
organização.
Inicialmente, foi feito a definição do ambiente a ser observado. Em seguida, a definição
do que deve ser explorado e documentado em cada observação. Posteriormente, a adoção de
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uma observação descritiva que permita um contato inicial e geral com o campo de estudo. Ato
contínuo, a adoção de observações focais que tenham como finalidade a concentração e foco
do pesquisador em aspectos significativos às questões da pesquisa e seguidamente a utilização
de observações seletivas que possam proporcionar uma maior compreensão de aspectos
fundamentais da temática. Por fim, a conclusão das observações quando nenhum elemento novo
ou relevante possa ser utilizado neste estudo ou quando essas não produzirem nenhum
conhecimento adicional (FLICK, 2009).
Sob esta perspectiva, a adoção do procedimento de observação participante foi realizada
na IES A E B, pois foi consentido ao pesquisador o acesso as respectivas IES. Assim, foi
possível a participação do autor desta pesquisa, em reuniões dos conselhos e comitês e/ou a
interação com os stakeholders da comunidade acadêmica das IES A e B do estudo.
Isto posto, através da observação das discussões nas respectivas arenas de tomada de
decisão e das situações vivenciadas pelo pesquisador nas respectivas IES, permitiu-se que essas
observações pudessem ser analisadas e trianguladas com outras fontes de coleta de dados e de
modo a permitir tanto a fidedignidade como a validade das informações (KLEIN et al., 2015).

3.4.2 Coleta de dados por questionário

O questionário em questão é formado por 31 questões mistas (Apêndice A). O
questionário é instrumento de coleta de dados muito utilizado nas pesquisas de ciências sociais
e se caracteriza como um conjunto ordenado de questões sobre determinados fatos, situações
ou variáveis que o pesquisador busca medir ou descrever e respondido por escrito por potenciais
informantes, selecionados antecipadamente (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). Em suma, esse
instrumento busca obter conhecimentos, crenças, sentimentos, valores dos respondentes através
do conjunto de questões que foram submetidas (GIL, 2008).
Neste estudo, adotou-se um questionário misto que é composto tanto por perguntas
fechadas e abertas. A utilização das perguntas fechadas teve como objetivo de conseguir dos
respondentes respostas objetivas. Já em relação às perguntas abertas, buscou-se permitir aos
respondentes do instrumento a possibilidade de emitirem opinião sobre o tema, usando suas
próprias palavras, bem como de responderem de forma livre acerca da temática desta pesquisa
(MARCONI; LAKATOS 2003).
Na construção do questionário, optou-se por usar perguntas fechadas, de natureza
dicotômica (Sim/Não), questões fechadas de tipo escalar, optando pela escala Likert em dois
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momentos. No primeiro momento, utilizou-se a perguntas de escala de 5 pontos (onde 1
corresponde ao grau mais baixo e 5 o grau mais alto) no referido instrumento de coleta de dados.
Em seguida, utilizou-se de perguntas de natureza escalar na terceira parte do questionário,
buscando a opinião dos respondentes também numa escala de 5 pontos, mas agora associado a
três categorias de respostas: “discordo totalmente” e “discordo parcialmente”; “não concordo
nem discordo”; “concordo parcialmente” ou concordo totalmente”. Por fim, as questões abertas,
permitiram aos respondentes desse questionário sua opinião e pensamentos sobre a temática
dessa pesquisa. A divisão do questionário será apresentada em seguida.
O referido instrumento foi divido em quatro partes: i) a opinião dos respondentes sobre
quais grupos, indivíduos ou organizações eles consideravam como stakeholders da respectiva
IES (A ou B) e a justifica caso considerasse alguns desses supramencionados como nãostakeholders; ii) a opinião dos respondentes sobre o grau de influência que os stakeholders
exercem na IES respectiva, bem como o grau de influência que as IES (A e B) exercem sobre
cada um stakeholders que se relacionam no entendimento de cada respondente tendo como
âncora teórica o New university stakeholder model proposto por Mainardes (2010); iii) a opinião
dos respondentes sobre o grau de saliência dos stakeholders relacionando assertivas aos
atributos de poder, legitimidade e urgência, cujo instrumento foi elaborado por Barakat, Parente
e Sarturi (2018) e teve como âncora teórica as proposições do Salience Model proposto por
Mitchell et al. (1997); iv) o entendimento dos respondentes sobre a influência dos stakeholders
nas arenas de decisão das IES, assim como mecanismos de priorização de stakeholders sobre o
processo decisório dos gestores e na formação e/ou composição das estruturas de governança
dessas organizações;
Importa saber, que o questionário buscou durante a sua elaboração, elementos que
pudessem oferecer condições de informações válidas dos respondentes, bem como estar
relacionado e em conformidade com o objetivo geral e os específicos desta pesquisa
(MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesse cenário, foi possível determinar os respondentes das
duas IES (A e B) e apresentá-los o instrumento de coleta de dados, o questionário, de modo a
obter sua opinião pelas respostas das questões sobre a temática deste estudo.
Enfim, o questionário foi elaborado no programa Word® e disponibilizado de forma
impressa a todos os respondentes da pesquisa. Assim, agendou-se um horário com cada
respondente para aplicação nas respectivas IES (A e B), visando aplicação desse instrumento
de forma pessoal e como consequência uma alta taxa de respostas, já que todos os respondentes
previamente selecionados participaram desse estudo. Cabe ressaltar, foi estimado o tempo de
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resposta de todo questionário em uma hora e meia, e esse tempo foi informado para cada
participante durante o agendamento entre o pesquisador e o respondente.
Em relação ao questionário, inicialmente se adotou o procedimento do pré-teste de modo
a permitir um aumento de confiabilidade e validade e visando um aprimoramento do
instrumento e que esse possa ser utilizado de acordo com a finalidade desta pesquisa. Este
procedimento anterior ao questionário definitivo permitiu evidenciar possíveis falhas,
inconsistências, ambiguidade e a complexidade das questões formuladas e se o instrumento
analisado apresentava questões embaraçosas, uma quantidade excessiva de questões ou de
linguagem inacessível (MARTINS; THEÓPHILO, 2016, p. 94).
De forma prévia foi explicado sobre os objetivos e o modo de preenchimento do referido
instrumento, assim como esclarecer sobre a garantia de sigilo nas respostas e assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Nesse contexto, o pesquisador buscou a
opinião dos respondentes através de perguntas relativas à temática da pesquisa. As perguntas
do questionário foram feitas através de chamada oral ao respondente, lendo as questões
relacionadas ao referido instrumento e em seguida providenciava as anotações das respostas. O
período dessa coleta de dados desde sua fase de pré-teste até o último questionário foi de 61
dias corridos, referente ao período de 05/04/2019 até 04/06/2019.
O pré-teste foi realizado com 2 servidores da IES A, com experiência em gestão e que
possuíam formação acadêmica necessária de modo a compreender a temática desta pesquisa. O
primeiro servidor respondeu o questionário impresso no dia 05/04/2019, sendo feito as
correções necessárias, como a diminuição do número de questões visando um questionário mais
estruturado, bem como uma melhor demonstração no referido instrumento sobre a escala
utilizada nas questões fechadas em escala tipo Likert (parte II E III). Após as correções, o préteste foi realizado com segundo servidor no dia 08/04/2019, de forma impressa e seus
apontamentos foram acatados por este pesquisador, como o ajuste na apresentação das
perguntas, visando uma melhor compreensão por parte dos respondentes, substituindo termos
ou expressões que pudessem gerar uma ambiguidade ou uma linguagem mais complexas para
as questões, em especial para as perguntas abertas (parte IV).
Em suma, o pré-teste permitiu que o instrumento do questionário pudesse ser avaliado
antes da coleta de dados definitiva, possibilitando a esse procedimento que pudesse contar
elementos essenciais, como fidedignidade, a validade e a operatividade como preconizado por
Marconi e Lakatos (2003). Interessa saber, de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 204),
o pré-teste permite ao pesquisador obter uma estimativa sobre os futuros resultados que o
questionário utilizado possa vir a fornecer.
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3.4.3 Critérios para escolha e perfil dos respondentes do questionário

Nesta fase do estudo, buscou-se relacionar os servidores das IES A e B que pudessem
contribuir para pesquisa. Neste contexto, foram utilizados alguns critérios na escolha dos
respondentes. Interessa saber, que os critérios foram utilizados para os servidores das duas
instituições e analisados de forma criteriosa com objetivo de conseguir elementos que
contribuíssem para este estudo de forma mais objetiva e com visões dos diversos atores nessas
organizações.
Desse modo, os critérios utilizados para escolha dos servidores foram: i) ter assumido
em algum momento da vida profissional cargo de gestão da IES; ii) servidor efetivo da IES; iii)
ter durante a permanência na IES participado de estruturas de governança como conselhos e
colegiados da IES respectiva. Assim, buscou-se o consentimento e a participação dos servidores
que se enquadravam nos critérios anteriormente mencionados.
A priori, a aplicação dos critérios na IES A resultou na escolha de 5 servidores, cujos
perfis são demonstrados no quadro 10.
Quadro 10 ― Perfil dos Respondentes da IES A.
Respondentes

Perfil e Formação

Experiência

Titulação

Formação em Engenharia Mecânica. Experiência em

4 anos

Graduação

13 anos

Doutorado

11 anos

Especialização

10 anos

Mestrado

30 anos

Mestrado

IES A
R1

gestão de IES.
R2

Formação em Engenharia de Alimentos. Experiência
profissional em docência de ensino superior, gestão de
instituições de ensino e consultorias pelo Sistema S.

R3

Formação em Informática. Especialização em
Administração Pública e Gestão Escolar. Experiência
como instrutor e gestão de ensino.

R4

Formação em Relações Públicas e Administração de
Empresas. Experiência em docência de ensino superior,
gestão em IES e atuação no sistema S.

R5

Formação em Administração de Empresas. Experiência
como gestor de diversos tipos de organizações e na área
de docência de ensino superior.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Obteve-se a concordância de participação de cada um dos servidores mencionados no
quadro 10 para responder o questionário desse estudo. Eles foram informados sobre os objetivos
e o modo de preenchimento do referido instrumento, assim como a garantia de sigilo nas
respostas e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) como previamente
mencionado na construção do questionário utilizado.
É importante frisar, que por se tratar de um estudo de natureza qualitativa, a
profundidade das análises realizadas com cada um dos respondentes é de maior relevância que
o quantitativo de servidores respondentes. Isto posto, na pesquisa qualitativa, a busca da
verdade é feita através de uma análise consistente, coerente e ancorada na interpretação de fatos
e de uma argumentação lógica de ideias. Em suma, essa verdade é obtida pela experimentação
empírica e não através de elementos numéricos ou estatísticos (MICHEL, 2015, p. 40).
Igualmente, este procedimento foi adotado para IES B. A escolha dos respondentes e os
critérios utilizados foram idênticos aos utilizados para IES A. Cabe, no entanto, ressaltar que
em função dos critérios adotados, maior tempo de início das atividades da IES B (2006) e de
características organizacionais próprias da organização, foi possível a colaboração de uma
maior quantidade de respondentes da IES B do que na IES A.
Neste contexto, a escolha dos respondentes na IES B, resultou em 6 servidores, cujos
perfis são demonstrados no quadro 11.
Quadro 11 ― Perfil dos Respondentes da IES B.
Respondentes
IES B
R6

Perfil e Formação

Experiência

Titulação

Formação em Administração. Experiência profissional em

20 anos

Doutorado

23 anos

Pós-

docência de ensino superior, gestão de instituições de ensino e
consultorias, atuação em organizações privadas, públicas e do
Sistema S.
R7

Formação em Ciências Econômicas e Engenharia de
Produção. Experiência profissional em docência de ensino

Doutorado

superior, gestão de instituições de ensino, consultorias, gestão
de organizações públicas e privadas.
R8

Formação em Administração Pública. Experiência

9 anos

Graduação

17 anos

Doutorado

profissional em gestão e planejamento organizacional.
R9

Formação em Administração. Experiência profissional em
docência de ensino superior, gestão de instituições de ensino.
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Respondentes

Perfil e Formação

Experiência

Titulação

Formação em Engenharia Elétrica e de Produção. Experiência

24 anos

Doutorado

19 anos

Doutorado

IES B
R10

profissional em docência de ensino superior, gestão de
instituições de ensino.
R11

Formação em Administração de Empresas e Engenharia de
Transportes. Experiência profissional em docência de ensino
superior, gestão de instituições de ensino e gestão de
organizações privadas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Em síntese, a escolha dos respondentes (Quadros 10 e 11) levou em consideração o
quantitativo e a representatividade de cada stakeholders na composição das estruturas de
governança, da gestão das IES, bem como a facilidade de acesso aos respondentes pelo
pesquisador. Desse modo, objetivou-se interagir com eles e assim obter suas opiniões e relatos
de experiência, sobre a saliência e influência dos stakeholders, as estruturas de governança, a
priorização de demandas das partes interessadas pelos gestores e modelos de processo decisório
adotados nas IES de modo a contribuir com o enriquecimento e fidedignidade deste estudo
(KLEIN et al., 2015).

3.5 ANÁLISE DE DADOS

A fase de análise de dados é uma relevante etapa deste estudo. Silverman (2010) destaca
que a qualidade da análise de dados feita pelo pesquisador tem uma maior influência no
contexto da pesquisa do que as fontes que originaram durante a execução da coleta de dados e
na revisão da literatura.
Assim, a estruturação dos procedimentos de coletas previstos e utilizados nesta pesquisa
visa o alcance dos objetivos de análise de dados e que permitam uma análise de dados e uma
reflexão sobre a realidade e os fatos estudados (COSTA et al., 2017). É uma condição
necessária em uma pesquisa a adoção de diversas fontes de coletas de dados de modo a trazer
conhecimento sobre o assunto pesquisado, evitando esforços desnecessários e orientando outras
fontes de dados. O levantamento dessas diversas fontes é independente dos métodos ou técnicas
empregadas pelo pesquisador como preconizado por Marconi e Lakatos (2003).
Assim, uma das fontes de dados utilizadas foi a pesquisa documental. O resultado desta
etapa foi a consolidação das atas de estruturas de governança (conselhos e colegiados) referente
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ao ano de 2018 nas duas IES pesquisadas (IES A e B). Como mencionado anteriormente no
quadro 9, esta consolidação resultou na obtenção de 13 documentos da IES A e 6 documentos
na IES B. Esses documentos são classificados como escritos, de fontes primárias, arquivos
públicos e retrospectivos, pois retratam os ocorridos nas arenas de discussão e tomada de
decisão dessas IES após o acontecimento delas (MARCONI; LAKATOS, 2003). De posse dos
documentos, buscou-se através da leitura identificar elementos que auxiliassem na pesquisa,
em especial sobre a atuação dos diversos stakeholders nessas arenas de discussão e
compreender como as decisões são tomadas nessas estruturas de governança e como elas
favorecem determinadas partes interessadas através de documentos e esclarecer os elementos e
fatos relacionados a temática desta pesquisa.
Isto posto, para análise dos documentos obtidos durante a fase de coleta utilizou-se de
procedimentos da estatística descritiva que permitam uma organização, demonstração e
sintetização do conjunto de dados obtidos (GUIMARÃES, 2008), bem como elemento de
análise de conteúdo de acordo com preceitos de Bardin (1995).
Cabe ressaltar, que segundo Flick (2009, p. 234), para utilização de documentos e
posteriormente a análise é necessário que o pesquisador tenha em mente que estes representam
uma versão particular das realidades construídas com objetivos próprios e devem ser vistos
como elementos que contextualizam uma informação.
Dessa forma, esta pesquisa utilizou-se também de outras fontes de dados e que também
foram objetos de uma análise pelo pesquisador. Para isso, utilizou-se o instrumento de coleta
de dados, o questionário (APÊNDICE A). Como previamente mencionado, este questionário
foi elaborado e construído em quatro partes. Com os dados obtidos referentes as partes I, II e
III, utilizou-se assim como na pesquisa documental, procedimentos da estatística descritiva de
modo a ter uma consolidação, organização e sintetização do conjunto de dados (GUIMARÃES,
2008). Projetou-se consolidar as opiniões dos respondentes sobre quais grupos ou indivíduos
eles consideravam como stakeholders das IES, o seu grau de influência no processo decisório
das IES, bem como seu entendimento de quais são salientes para os gestores dessas
organizações.
Já no material coletado obtido referente à parte IV do questionário, empregou-se a
análise de conteúdo de acordo com preceitos de Bardin (1995). A referida parte está relacionada
a perguntas abertas foram estruturadas de modo a obter dos respondentes suas opiniões sobre a
influência dos stakeholders nas arenas de decisão das IES, assim como mecanismos de
priorização das partes interessadas sobre o processo decisório dos gestores e na formação e/ou
composição das estruturas de governança dessas organizações.
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Inicialmente foi realizado uma pré-análise de modo a organizar e sistematizar o material
obtido na fase de coleta de dados desta pesquisa. Posteriormente a fase de análise exploratória
(codificação e categorização) e, por último, o tratamento dos resultados obtidos e suas
interpretações. Buscou-se com esse método conseguir captar o que está além dos textos
coletados e entender as opiniões dos respondentes (BARDIN, 1995; KLEIN et al., 2015).
Por fim, se estabeleceu uma ação de triangulação entre teoria/dados/teoria, ancorado
pelos diversos métodos e fontes de coleta de dados neste estudo (questionário, observação
participante e pesquisa documental) de modo a permitir uma abordagem, sobre múltiplas
perspectivas e garantir a validade (acurácia, credibilidade e autenticidade). Nesta fase final,
buscou-se a comparação do cenário das duas instituições de ensino superior, identificando
similaridades e diferenças. Assim, objetivou-se um paradigma de pesquisa mais informativo e
equilibrado com a utilização da triangulação (AZEVEDO et al., 2013; NEVES; CONEJERO,
2012).
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção serão discutidos os dados obtidos a partir dos procedimentos descritos na
seção anterior. Em função dos diversos instrumentos utilizados na pesquisa durante a coleta, os
dados, resultados e análises serão abordados com base no esquema metodológico (Figura 10) e
no instrumento de coleta de dados.

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR

Destaca-se que, inicialmente, a permissão/autorização para realizar a pesquisa na IES
A, foi obtida em 07/05/2018 junto a Direção do Campus. Com o intuito de realizar o
levantamento dos dados sobre a temática desta pesquisa, foi utilizado questionário (Apêndice
A) aplicado pessoalmente aos respondentes da IES A conforme o quadro 10. Como previamente
mencionado, este questionário foi dividido em quatro partes. Nesta seção, os dados analisados
são referentes a parte I do referido instrumento.
No levantamento em questão, na primeira parte do questionário pretendeu-se levantar a
opinião dos 5 respondentes da IES A (Quadro 10), visando obter evidências e informações sobre
quais indivíduos ou grupos seriam os stakeholders daquela IES e os motivos porque alguns
indivíduos ou grupos seriam denominados como não-stakeholders. O quadro 12 apresenta os
stakeholders e aqueles que os respondentes da IES A, julgaram como sendo parte interessada
da organização objeto deste estudo.
Quadro 12 ― Stakeholders da IES A por respondentes.
STAKEHOLERS

R1

R2

R3

R4

R5

INCIDÊNCIA

Estudantes

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Professores e Pesquisadores

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Governo Local

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Governo Federal (Ministério da Educação)

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Comunidade Científica

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5

Família dos Estudantes

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

4

Empregadores

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)
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STAKEHOLERS

R1

R2

R3

R4

R5

INCIDÊNCIA

Comunidade Local

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

Sociedade Brasileira

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

4

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

4

Associações Comerciais

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

Ex-Estudantes

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

Outras Instituições de Ensino Superior

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

3

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

3

Financiadores Privados (Investidores)

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

2

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA;
CREA)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Assim, com base no quadro 12, os alunos, professores, técnico-administrativos,
Governo local (Prefeitura), Governo Federal, comunidade científica e financiadores públicos
de pesquisa são considerados stakeholders para todos os respondentes (100%) do questionário.
Já as famílias dos estudantes, os empregadores, comunidade local, sociedade brasileira, alta
gestão, conselhos profissionais, associações comerciais e ex-estudantes foram apontadas como
stakeholders na proporção de 4 para 5 respondentes (80%). Outras instituições de ensino
superior e as escolas de ensino médio e/ou técnico foram consideradas como stakeholders para
3 dos 5 respondentes (60%) da IES. Por fim, os financiadores privados foram considerados
stakeholders para apenas 2 dos 5 respondentes (40%) do questionário utilizado.
Isto posto, buscou-se consolidar quais grupos, indivíduos ou organizações não foram
considerados como stakeholders. Nesta seara, os financiadores privados foram considerados
como não-stakeholders, já que não existe uma relação entre eles e a IES A, de modo que
pudessem influenciar a tomada de decisão e influenciar de algum modo a gestão dessa IES.
Interessa saber, que os 2 respondentes consideram como stakeholders da IES todos (18) as
organizações, grupos ou indivíduos apresentados no questionário e com poder, influência e/ou
recursos para sugestionar ou interferir no processo decisório das organizações que se
relacionam.
Igualmente, este procedimento foi adotado também na IES B. Cabe ressaltar, a
permissão/autorização para realizar a pesquisa na IES B que foi obtida em 17/05/2019 junto a
Direção da Unidade. Com o intuito de realizar o levantamento dos dados sobre a temática desta
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pesquisa, foi utilizado questionário (Apêndice A) aplicado pessoalmente aos respondentes da
IES B conforme o quadro 11.
O Quadro 13 apresenta os stakeholders e aqueles que os respondentes da IES B,
julgaram como sendo parte interessada da organização objeto deste estudo.
Quadro 13 ― Stakeholders da IES B por respondentes.
STAKEHOLERS

R6

R7

R8

R9

R10

R11

INCIDÊNCIA

Estudantes

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

Professores e Pesquisadores

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

6

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

5

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

5

Comunidade Local

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

5

Sociedade Brasileira

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

4

Empregadores

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

3

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

3

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

2

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

2

Associações Comerciais

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

2

Ex-Estudantes

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

2

Família dos Estudantes

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

1

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

1

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

1

Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)
Alta Gestão (Reitor, Diretor
Geral, Conselhos Superiores)
Governo Federal (Ministério
da Educação)
Comunidade Científica
Financiadores Públicos de
Pesquisa (CAPES, FAPERJ)

Conselhos e Ordens
profissionais (Ex. CRA;
CREA)
Governo Local
Escolas de Ensino Médio e/ou
Técnico

Outras Instituições de Ensino
Superior
Financiadores Privados

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Dessa maneira, com base no quadro 13, os estudantes, professores e pesquisadores,
servidores técnicos, a alta gestão e governo federal foram considerados stakeholders para todos
os respondentes da IES B (100%). Já a comunidade científica, a comunidade local e os
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financiadores públicos de pesquisa foram stakeholders da IES B para 5 dos 6 respondentes
(aproximadamente 83%) do questionário. Em seguida, a sociedade brasileira foi considerada
como stakeholders para 4 dos 6 respondentes do referido instrumento (aproximadamente 66%).
Os empregadores, os conselhos e ordens profissionais foram considerados stakeholders para a
metade (3 de 6) dos respondentes do questionário (50%). Ato contínuo, o governo local, as
escolas de ensino médio e/ou técnico, as associações comerciais e os ex-estudantes foram
considerados stakeholders para 2 dos 6 respondentes do questionário (aproximadamente 33%).
Finalmente, outras instituições de ensino superior, as famílias dos estudantes e os financiadores
privados foram considerados stakeholders para apenas 1 dos 6 respondentes do questionário
(aproximadamente 16%).
Neste contexto, alguns grupos, indivíduos ou organizações foram classificados como
não-stakeholders da IES B. Assim, os empregadores não foram considerados stakeholders da
IES B, pois estabelecem relações pontuais com organização, de forma muito restrita de modo
que não consegue intervir ou mesmo sugestionar o processo decisório da IES. Ato contínuo, as
escolas de nível médio e/ou técnico também pouco se relacionam com IES, e não exercem
nenhuma influência sobre a tomada de decisão na IES B, apesar de serem um agente anterior a
cadeia do ensino brasileiro. As associações comerciais mantêm uma relação afastada e tímida
com a IES B, em razão disso não conseguem intervir ou influenciar o processo decisório da
referida instituição. Após a conclusão dos cursos, os agora ex-estudantes não mantêm uma
relação com a IES B, em função disso não são considerados stakeholders e não possuem formas
de sugestionar o processo decisório da referida instituição.
De maneira semelhante, as famílias dos estudantes não têm poder de influenciar ou
sugestionar a tomada de decisão da IES B, já que esses na sua grande maioria já são
responsáveis pelos seus atos (maioridade), de modo que a organização se relaciona direto com
eles e não com seus parentes ou familiares. Já em relação as outras IES, não conseguem
influenciar a gestão e o processo decisório da IES, pois se estabelece muito mais uma postura
de concorrência ou de projetos pontuais, devido ao fato da IES B ser uma organização pública,
dessa maneira as outras IES da região sofrem muito mais influência da IES B do que o contrário.
Por fim, os financiadores privados com menor incidência no quadro 13, não conseguem afetar
o processo de tomada de decisão da IES B, visto que não existe uma cultura tanto por parte das
empresas com a própria IES brasileira de manterem relações para o financiamento em
instituições de ensino superior e a relação que estabelecem são apenas pontuais, em
financiamentos de projetos de pesquisa.
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Em suma, buscou-se que os respondentes pudessem esclarecer os motivos e os fatos
relacionados sobre porque determinados atores na sua visão são ou não são stakeholders para
IES B. Assim, buscou-se a consolidação daqueles atores que foram mais citados com poder,
influência e recursos para sugestionar o processo decisório da IES B, bem como permitir a
comparação sobre o entendimento dos respondentes da IES A e B.
Assim, destaca-se que enquanto na IES A aproximadamente 40% dos respondentes
acreditam que todos os grupos, pessoas ou organizações descritas no quadro 12 são stakeholders
da IES, apenas 1 dos 6 respondentes (16%) considera como verdadeira esta mesma situação na
IES B (Quadro 13).
Outro ponto, é que em ambas IES (A e B) todos os respondentes consideravam como
stakeholders os estudantes, professores e pesquisadores, governo federal e servidores não
acadêmicos. Todavia, enquanto na IES B, a alta gestão, representada pela Reitoria e Conselhos
Superiores é um stakeholders para todos os respondentes da referida instituição, na IES A ela
é considerada stakeholders para 4 dos 5 dos respondentes (80%). Nesta mesma seara, todos os
respondentes da IES A (100%) consideram como stakeholders da instituição, o governo local,
a comunidade científica e os financiadores públicos de pesquisa.
Posteriormente, enquanto para 4 de 5 respondentes (80%) da IES A, as famílias dos
estudantes são consideradas stakeholders, na IES B, apenas 1 dos 6 respondentes
(aproximadamente 16%) as considera como stakeholders da referida IES. Igualmente, os exestudantes são considerados como stakeholders para 80% dos respondentes da IES A e para
aproximadamente 33% dos respondentes da IES B.
Neste contexto, dois stakeholders merecem um destaque pela opinião dos respondentes
das duas IES. Enquanto outras instituições de ensino superior são stakeholders para 60% dos
respondentes da IES A, elas são apontadas como stakeholders para aproximadamente 16% dos
respondentes da IES B. Já os financiadores privados foram considerados stakeholders para
apenas 1 dos 6 respondentes na IES B (aproximadamente 16%) e para 40% dos respondentes
da IES A.
Assim, como base nas respostas dos 11 respondentes, elaborou-se um quadro com a
consolidação dos resultados de cada IES (A e B), de modo a consolidar quem os respondentes
consideravam stakeholders das respectivas IES. O quadro 14 demonstra aqueles grupos,
organizações e indivíduos com média igual ou superior a três para IES A e B, sendo assim
considerados stakeholders das referidas IES. No caso da IES B, o governo local, a família dos
estudantes, as associações comerciais, os ex-estudantes, outras IES e escolas de nível médio
e/ou técnico foram considerados como não-stakeholders já que apresentaram incidência inferior
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a três na opinião dos respondentes da referida IES. Interessa saber, que os campos no quadro
14 preenchidos de cor cinza são aqueles que os respondentes julgaram como não-stakeholders
por apresentarem incidência menor do que três como previamente mencionado.
Quadro 14 ― Stakeholders da IES A e IES B.
STAKEHOLERS

INCIDÊNCIA IES A

INCIDÊNCIA IES B

Estudantes

5

6

Professores e Pesquisadores

5

6

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

5

6

Governo Local

5

Governo Federal (Ministério da Educação)

5

6

Comunidade Científica

5

5

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)

5

5

Família dos Estudantes

4

Empregadores

4

3

Comunidade Local

4

5

Sociedade Brasileira

4

4

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos Superiores)

4

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)

4

Associações Comerciais

4

Ex-Estudantes

4

Outras Instituições de Ensino Superior

3

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

3

6
3

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Isto posto, é possível notar algumas diferenças de opinião de quem são os grupos,
indivíduos ou organizações com capacidade e/ou influência de afetar o processo de decisório
dessas IES no entendimento dos respondentes. Na IES A, foram considerados como
stakeholders, 17 dos 18 atores (94%), enquanto na IES B, foram considerados como
stakeholders 11 dos 18 atores (61%) daqueles demonstrados no quadro 12. Neste contexto,
apenas os financiadores privados foram considerados como não-stakeholders nas duas IES
estudadas. Percebe-se que na IES A, praticamente todos foram considerados como stakeholders
da IES, o que não ocorre na IES B, onde para os respondentes, 61% dos grupos, indivíduos ou
organizações conseguem influenciar e sugestionar o processo da referida IES.
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4.2 PRIORIZAÇÃO

DOS

STAKEHOLDERS

DAS

INSTITUIÇÕES

DE

ENSINO

SUPERIOR CONFORME SUA INFLUÊNCIA E SALIÊNCIA

Nesta seção, objetivou-se a consolidação dos dados sobre avaliação de influência dos
stakeholders no processo decisório das IES estudadas, tendo como âncora teórica o trabalho de
Mainardes et al. (2012), bem como consolidação com bases nos atributos de poder,
legitimidade, urgência e saliência na tomada da decisão das IES estudadas, tendo como marco
teórico os trabalhos de Mitchell et al. (1997) e Barakat et al. (2018).

4.2.1 Priorização de stakeholders das IES com base na influência no processo decisório

Como previamente mencionado, este questionário foi dividido em quatro partes. Nesta
seção, os dados analisados são referentes a parte II e III do mencionado instrumento.
Inicialmente, buscou-se a opinião dos respondentes da IES A sobre o grau de influência no
processo decisório dos stakeholders da instituição. Utilizou-se de perguntas de escala de 5
pontos (onde 1 corresponde ao grau mais baixo e 5 o grau mais alto) no referido instrumento.
O quadro 15 apresenta o grau de influência em ordem decrescente dos stakeholders na IES
como preconizado no trabalho de Mainardes et al. (2012). Cabe ressaltar, que os campos no
quadro preenchidos de cor cinza são aqueles que os respondentes julgaram como nãostakeholders conforme explicações acima e que a ordem dos stakeholders no quadro está
relacionada a média de influência de forma decrescente na compreensão dos respondentes da
referida IES.
Quadro 15 ― Grau de influência dos stakeholders na IES A por respondentes.
STAKEHOLDERS

R1

R2

R3

R4

R5

MÉDIA

Professores e Pesquisadores

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4,8

5

5

5

5

4

4,8

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

5

5

5

4

4

4,6

Financiadores Privados (Investidores)

4

Comunidade Científica

5

Sociedade Brasileira

5

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Estudantes
Governo Federal (Ministério da
Educação)

5
3

4,5

5

5

4

4,4

3

5

4

4,25
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STAKEHOLDERS
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)

R1

R2

R3

R4

R5

MÉDIA

5

3

5

4

4

4,2

4

4

4

4

5

4

Outras Instituições de Ensino Superior

3

5

Comunidade Local

4

3

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

2

5

Família dos Estudantes

3

4

3

5

Governo Local

2

3

5

4

3

3,4

Empregadores

2

5

3

3

3,25

Associações Comerciais

3

5

3

2

3,25

2

3

3

3

Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)
Ex-Estudantes

2
3

3

5

5
3

3

3,75

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Destarte, com base no quadro 15, os stakeholders que exercem maior influência são os
professores e pesquisadores, bem como a Alta Gestão da IES (média de influência 5). Em
seguida, os estudantes e o Governo Federal com média de influência entre gestores no
quantitativo de 4,8. Já os servidores não acadêmicos, a comunidade científica e a sociedade
brasileira apresentaram média de influência na ordem de 4,6; 4; 4; e 4,25 respectivamente. Os
financiadores públicos de pesquisa apresentaram média de 4,2 de influência do processo
decisório da IES na visão dos respondentes da IES A. Nesta mesma seara, as outras instituições
de ensino superior, a comunidade local e escolas de nível médio técnico com média na ordem
de 4,0 pela opinião dos respondentes sobre a sua influência na IES. Em seguida, a família dos
estudantes, o governo local, os empregadores e as associações comerciais com média de
influência na ordem de 3,75; 3,4; 3,25 e 3,25 respectivamente. Por fim, os conselhos e ordens
profissionais e ex-estudantes foram categorizados com o menor grau de influência na IES e
com média na ordem de 3 e 3 respectivamente. Cabe ressaltar, que os financiadores privados
obtiveram média de influência na ordem de 4,5, todavia apenas 2 dos 5 gestores consultados
apontaram esses financiadores como stakeholders da IES.
Em seguida, buscou-se a opinião dos respondentes da IES A sobre o grau de influência
que a IES A exercia sobre os seus stakeholders. O quadro 16 apresenta o grau de influência que
a IES A exerce sobre seus stakeholders em ordem decrescente. Interessa saber, que os campos
no quadro preenchidos de cor cinza são aqueles que os respondentes julgaram como nãostakeholders conforme explicações acima.
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Quadro 16 ― Grau de influência da IES A nos stakeholders por respondentes.
STAKEHOLDERS

R1

R2

R3

R4

R5

MÉDIA

Estudantes

4

5

5

5

4

4,60

Professores e Pesquisadores

4

5

5

5

4

4,60

4

5

5

5

4

4,60

3

5

4,00

3

3,75

Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Família dos Estudantes
Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)

4
4

3

5

4

4

1

4

3

3

4

3,25
3

3,25

Comunidade Local

4

1

3

4

3,00

Sociedade Brasileira

4

1

3

4

3,00

Ex-Estudantes

4

1

3

4

3,00

Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)
Comunidade Científica
Governo Federal (Ministério da
Educação)

5

2

1

3

4

3,00

5

1

1

3

4

2,80

4

1

1

4

3

2,60

1

3

2,50

4

2,33

2

2,20

Empregadores

3

3

Outras Instituições de Ensino Superior

2

1

Governo Local

3

Financiadores Privados (Investidores)

3

1

Associações Comerciais

2

1

2

1

3

2,00
2

3

2,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Assim, com base no quadro 16, a IES A exerce maior influência sobre os estudantes, os
professores e pesquisadores, e os servidores técnicos com uma média de 4,6 para cada um deles.
Isto posto, a média do poder de influência sobre esses stakeholders é igual de acordo com os
respondentes da IES A. Em seguida, as escolas de nível médio e/ou técnicos apresentam uma
média de 4,0. Posteriormente, a alta gestão, a família dos estudantes, e os conselhos, e ordens
profissionais apresentam uma média de 3,75; 3,25; 3,25 respectivamente sobre a influência que
sofrem da IES A. A comunidade local, a sociedade brasileira, os ex-estudantes e os
financiadores públicos de pesquisa apresentaram uma média da influência que sofrem da IES
A na ordem 3,0 respectivamente. Já a comunidade científica, o governo federal, os
empregadores, as outras IES e o governo local apresentaram uma média dessa influência no
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valor de 2,80; 2,60; 2,50; 2,33 e 2,20 respectivamente. Por fim, na visão dos respondentes a
IES A possui um menor grau de influência sobre os financiadores privados e as associações
comerciais, pois apresentam uma média no valor de 2,0 respectivamente.
Com base nos dados coletados e ancorado no modelo teórico de Mainardes et al. (2012),
foi possível classificar os stakeholders em cada um tipo do referido modelo. A classificação
utilizou-se da diferença das médias que cada stakeholders apresentava tanto sobre o grau de
influência que tinha sobre o processo decisório da IES A (Quadro 15), bem como o grau de
influência que a respectiva IES possuía em cada um dos seus stakeholders, como no caso da
IES A (Quadro 16). Neste contexto, buscou-se então consolidar os resultados tanto do quadro
15 e 16 e verificar como atributo influência estava presente na IES A.
Isto posto, o modelo proposto por Mainardes et al. (2012) estabelecem seis tipos de
classificação de stakeholders. O primeiro é o stakeholder regulador que tem influência sobre
IES e pode determinar que ações ou decisões sejam tomadas por parte da instituição. Contudo,
a IES tem pouca ou nenhuma influência sobre as decisões ou ações desse stakeholder. Em
seguida, o stakeholder controlador e a IES se influenciam mutuamente, mas existe uma maior
influência do stakeholder para com a IES do que o inverso. Assim, o stakeholder exerce um
relacionamento de controle com organização. Ato contínuo, o stakeholder parceiro e a IES se
influenciam mutuamente e existe um equilíbrio de influência entre as partes desta relação. Neste
caso, ocorre uma atuação em conjunto entre o stakeholder e a IES. Logo após o stakeholder
passivo e a IES se influenciam mutuamente, mas a IES detém de maior influência sobre o
stakeholder e determina comportamentos e ações deles. Posteriormente, o stakeholder
dependente, onde a IES detém influência sobre o stakeholder, mas esse possui pouca ou
nenhuma influência sobre ela. Esse stakeholder depende da organização para atender seus
anseios e demandas. Por fim, são considerados como não-stakeholders quando nem o
stakeholder e nem a organização influenciam uma, a outra. O quadro 17 apresenta os dados
consolidados e as classificações para os stakeholders da IES A e a figura 15 é a representação
gráfica da classificação dos stakeholders ancorado no modelo de Mainardes et al. (2012) para
cada referida IES.
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Quadro 17 ― Classificação dos stakeholders da IES A com base New University Stakeholders
Model de Mainardes et al. (2012).
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

STAKEHOLERS
Governo Federal (Ministério da
Educação)
Outras Instituições de Ensino
Superior
Comunidade Científica
Sociedade Brasileira
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Associações Comerciais
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)
Governo Local
Comunidade Local
Empregadores
Família dos Estudantes
Professores e Pesquisadores
Estudantes
Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)
Escolas de Ensino Médio e/ou
Técnico
Ex-Estudantes
Conselhos e Ordens profissionais
(Ex. CRA; CREA)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Influência
sobre IES
(Média)

Influência
da IES
(Média)

Diferença

4,8

2,6

2,2

4

2,33

1,67

4,4
4,25

2,8
3

1,6
1,25

5

3,75

1,25

3,25

2

1,25

4,2

3

1,2

3,4
4
3,25
3,75
5
4,8

2,2
3
2,5
3,25
4,6
4,6

1,2
1
0,75
0,5
0,4
0,2

4,6

4,6

0

4

4

0

3

3

0

3

3,25

-0,25

Classificação

Regulador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Passivo
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Figura 15 ― Classificação dos stakeholders da IES A com base New University Stakeholders
Model Mainardes et al. (2012).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes et al. (2012).

Igualmente, foi adotado o mesmo procedimento na IES B com o propósito de buscar a
opinião dos respondentes sobre o atributo influência e sua relação no processo de tomada de
decisão da referida IES. Utilizou-se de perguntas de escala de 5 pontos (onde 1 corresponde ao
grau mais baixo e 5 o grau mais alto) no referido instrumento. O quadro 18 apresenta o grau de
influência dos stakeholders na IES em ordem decrescente e interessa saber, que os campos no
quadro preenchidos de cor cinza são aqueles que os respondentes julgaram como nãostakeholders.
Quadro 18 ― Grau de influência dos stakeholders na IES B.
STAKEHOLDERS
Alta Gestão (Reitor, Diretor
Geral, Conselhos Superiores)
Professores e Pesquisadores
Governo Federal (Ministério
da Educação)
Financiadores Públicos de
Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)

R6

R7

R8

R9

R10

R11

MÉDIA

5

5

5

5

5

5

5,00

5

5

5

5

5

4

4,83

5

4

5

5

5

5

4,83

5

4

3

5

4

4,20

5

4

4

4

3

4,00

4
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STAKEHOLDERS

R6

R7

R8

R9

R10

R11

MÉDIA

Estudantes

5

4

3

4

4

3

3,83

Sociedade Brasileira

5

3

1

5

3,50

Comunidade Científica

5

2

3

3

4

3,40

Comunidade Local

4

2

3

1

1

2,20

3

2

1

2,00

3

1

2

2,00

Empregadores
Conselhos e Ordens
profissionais (Ex. CRA;
CREA)
Governo Local

2

2

2,00

Ex-Estudantes

3

1

2,00

2

2,00

2

1

1,50

2

1

1,50

1

1,00

1

1,00

Financiadores Privados
Escolas de Ensino Médio e/ou
Técnico
Associações Comerciais
Família dos Estudantes
Outras Instituições de Ensino
Superior
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Destarte, com base no quadro 18, o stakeholder que exerce maior influência no processo
decisório da IES B é a Alta Gestão com uma média 5,0 pela opinião dos respondentes da
referida IES. Interessa saber, que este stakeholder recebeu o grau máximo (5,0) sobre a
capacidade de influenciar o processo decisório da IES B de todos os 6 respondentes. Em
seguida, os professores e pesquisadores, e o Governo Federal apresentam uma média 4,83
respectivamente sobre a capacidade de influência na IES B. Destaca-se que nos dois exemplos,
aproximadamente 80% dos respondentes atribuíram o grau máximo de influência sobre o
processo decisório da IES B para ambos stakeholders.
Em seguida, os financiadores públicos de pesquisa e os servidores não acadêmicos
apresentaram uma média de 4,20 e 4,00 respectivamente. Já os estudantes apresentaram uma
média de 3,83 sobre sua capacidade de influenciar o processo decisório da IES B. Ato contínuo,
a sociedade brasileira, a comunidade científica e a comunidade local apresentam uma média de
3,50; 2,40; e 2,20 respectivamente. Já os empregadores, os conselhos e ordens profissionais, o
governo local, os ex-estudantes e os financiadores privados apresentaram uma média de 2,0
sobre a capacidade de sugestionar o processo decisório da IES B. Por fim, as escolas de nível
médio e/ou técnico e as associações comerciais apresentaram uma média de 1,50 e as famílias
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dos estudantes e outras instituições de ensino superior uma média de 1,0. Em seguida, buscouse a opinião dos respondentes da IES B sobre o grau de influência que a respectiva IES exercia
sobre os seus stakeholders. O quadro 19 apresenta o grau de influência da IES B exerce sobre
seus stakeholders em ordem decrescente. Interessa saber, que os campos no quadro preenchidos
de cor cinza são aqueles que os respondentes julgaram como não-stakeholders.
Quadro 19 ― Grau de influência da IES B nos stakeholders.
STAKEHOLDERS

R6

R7

R8

R9

R10

R11

MÉDIA

Estudantes

4

5

3

5

4

5

4,33

5

3

3

5

5

4

4,17

4

4

4

4

5

3

4,00

3

2

2

3

5

2

2,83

5

1

2

5

1

2,80

3

1

3

5

1

2,60

Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Comunidade Científica
Financiadores Públicos de
Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Comunidade Local

3

3

1

3

2,50

Sociedade Brasileira

5

2

1

1

2,25

Financiadores Privados
Governo Federal (Ministério da
Educação)
Governo Local
Ex-Estudantes

Outras Instituições de Ensino
Superior
Empregadores
Conselhos e Ordens profissionais
(Ex. CRA; CREA)
Escolas de Ensino Médio e/ou
Técnico
Associações Comerciais
Família dos Estudantes

2
2

1

1

1

5

2,00
1

1,83

1

2

1,50

2

1

1,50

2

1

1,50

1

2

1

1,33

1

1

2

1,33

1

1

1,00

1

1

1,00

1

1,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Assim, com base no quadro 19, a IES B exerce uma maior influência sobre os estudantes
apresentando uma média de 4,33. Em seguida, os servidores técnicos, pois apresentam uma
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média de 4,17 sobre a capacidade da IES B tem de influenciar nas relações que estabelecem
com a referida IES. Ato contínuo, os professores e pesquisadores, pois apresentam uma média
de 4,00. Quanto a Alta Gestão, comunidade científica e financiadores públicos de pesquisa a
média das respostas dos respondentes foi de 2,83; 2,80; e 2,60 respectivamente. Já quanto a
comunidade local, a sociedade brasileira e o Governo Federal as médias sobre o grau de
influência da IES em cada um desses stakeholders foi de 2,50; 2,25; e 1,83. O governo local,
os ex-estudantes, outras IES, empregadores, os conselhos e ordens profissionais, escolas de
nível médio e/ou técnico, associações comerciais e as famílias dos estudantes apresentaram
média entre 1,50 a 1,00 na opinião dos respondentes sobre o grau de influência da IES B nestes
stakeholders. Interessa saber, que os financiadores privados apresentaram uma média de 2,0,
contudo apenas um dos respondentes afirmou que se tratava de stakeholders da IES B.
Neste contexto, buscou-se então consolidar os resultados dos quadros 18 e 19 e verificar
como atributo influência estava presente na IES B.

O quadro 20 apresenta os dados

consolidados e as classificações para os stakeholders da IES B e a figura 16 é a representação
gráfica da classificação dos stakeholders ancorado no modelo de Mainardes et al. (2012) para
referida IES.
Quadro 20 ― Classificação dos stakeholders da IES B com base New University Stakeholders
Model de Mainardes et al. (2012).
Posição

STAKEHOLDERS

Influência Influência
sobre IES
da IES
Diferença
(média)
(média)

Classificação

4

Governo Federal (Ministério da
Educação)
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)
Sociedade Brasileira

5

Professores e Pesquisadores

4,83

4

0,83

Parceiro

6

2

1,33

0,67

Parceiro

2

1,33

0,67

Parceiro

8

Empregadores
Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)
Comunidade Científica

3,4

2,8

0,6

Parceiro

9

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

4

4,17

-0,17

Passivo

10

Comunidade Local

2,2

2,5

-0,3

Passivo

11

Estudantes

3,83

4,33

-0,5

Passivo

1
2
3

7

4,83

1,83

3

Regulador

5

2,83

2,17

Regulador

4,2

2,6

1,6

Controlador

3,5

2,25

1,25

Controlador

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes et al. (2012)

92

Figura 16 ― Classificação dos stakeholders da IES B com base New University Stakeholders
Model Mainardes et al. (2012).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes et al. (2012).

4.2.1.1 Comparativo da influência dos stakeholders nas IES A e B

Assim, com base nos stakeholders determinados para IES A e B na seção anterior
(Quadro 14), foi possível consolidar aqueles stakeholders, com média de influência no processo
decisório igual ou superior a 3, para as referidas IES, como demonstrado no quadro 21. Interessa
saber, que os campos no quadro preenchidos de cor cinza são aqueles que os respondentes
julgaram como não-stakeholders.
Quadro 21 ― Stakeholders mais influentes no processo decisório da IES A e B.
MÉDIA

MÉDIA

INFLUÊNCIA IES A

INFLUÊNCIA IES B

Professores e Pesquisadores

5,00

4,83

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos Superiores)

5,00

5,00

Estudantes

4,83

3,83

Governo Federal (Ministério da Educação)

4,83

4,83

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

4,6

4,00

Comunidade Científica

4,4

3,40

Sociedade Brasileira

4,25

3,50

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)

4,2

4,20

STAKEHOLDERS
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STAKEHOLDERS

MÉDIA

MÉDIA

INFLUÊNCIA IES A

INFLUÊNCIA IES B

Outras Instituições de Ensino Superior

4,00

Comunidade Local

4,00

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

4,00

Família dos Estudantes

3,75

Governo Local

3,4

Empregadores

3,25

Associações Comerciais

3,25

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)

3

Ex-Estudantes

3

2,20

2,00

2,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Desse modo, percebe-se semelhanças e diferenças entre as duas IES quanto ao atributo
influência. Tanto professores e pesquisadores, alta gestão e governo federal são os mais
influentes para as duas IES, contudo enquanto na IES A, os professores e alta gestão apresentam
a mesma influência (média 5) para os respondentes, na IES B, a alta gestão (média 5,00) é mais
influente que os professores e pesquisadores (média 4,83). Na IES A, o governo federal e os
estudantes possuem a mesma influência no processo decisório, com média de 4,83. Já na IES
B, o governo federal é também um dos stakeholders mais influentes (média 4,83), todavia os
alunos nessa instituição têm um menor poder de influenciar o processo de tomada de decisão,
com uma média de 3,83. Quanto aos servidores técnicos, nas duas IES eles aprestam a mesma
posição (5.ª) de influência do processo decisório, mais o poder de influência desses atores é
maior na IES A, com média de 4,6 do que na IES B, com média de 4,00. Outro stakeholder que
se destaca, são os financiadores públicos de pesquisa, que apresentam uma a mesma média de
influência na ordem de 4,2 tanto para IES A como para IES B. Não obstante, na IES B os
financiadores públicos de pesquisa são os quatro stakeholder mais influente do processo
decisório e oitavo mais influente da IES A. Como previamente mencionado, os respondentes
da IES A, consideraram como stakeholders da organização 17 grupos, indivíduos ou
organizações com poder de sugestionar ou intervir no processo decisório da instituição. Isto
posto, com base no atributo da influência, a comunidade científica, a sociedade brasileira, outras
IES, a comunidade local e escolas de nível médio e/ou técnico também são influentes no
processo de tomada de decisão da IES A.
Em suma, a priorização dos stakeholders pela gestão das IES pode levar em
consideração um ou mais mecanismos que auxiliem os gestores no processo decisório. No caso
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da IES A, os respondentes concluíram que 88% dos stakeholders mencionados no quadro 14
são influentes para IES (nota maior que 3), enquanto para os respondentes da IES B, 72% dos
stakeholders mencionados no quadro 14 tem influência sobre o processo decisório dessa
organização. Neste contexto, a IES A apresenta 11 stakeholders (64%) com maior poder de
influenciar o processo decisório, com média igual ou superior a 4, enquanto a IES B apresenta
5 stakeholders (62%) nesta mesma condição.
Neste contexto, é possível perceber semelhanças e diferenças na classificação dos
stakeholders pelo New University Stakeholders Model entre as duas IES. Cumpre ressaltar-se,
que a diferença entre a influência que os stakeholders têm sobre o processo decisório da IES e
a opinião dos respondentes sobre o grau de influência que a IES exerce na relação com seus
stakeholders, foi elemento central para a classificação ancorada no modelo teórico supracitado.
Isto posto, o Governo Federal é um stakeholders regulador para as duas IES pesquisadas, já que
ambos os casos exercem uma maior influência sobre a IES do que o contrário. Já a Alta Gestão
é considerada uma stakeholders controlador para IES A e um stakeholders regulador para IES
B. Isso ocorre, já na opinião dos respondentes desta pesquisa a alta gestão tem uma grande
influência sobre as IES A e B (média 5) mas a influência da IES B na alta gestão é menor (média
de 2,83) quando comparada com a IES A (média de 3,75). Quanto aos financiadores de
pesquisa, ambos são considerados stakeholders controladores nas duas IES, com mesmo grau
de influência sobre o processo decisório das organizações, com média de 4,2. A mesma
classificação de stakeholder controlador para sociedade brasileira nas duas IES pesquisadas.
Quanto aos professores e pesquisadores, são considerados stakeholders parceiros das
instituições pesquisadas (IES A e B), já que existe um equilíbrio entre influenciar o processo
decisório das IES, bem como as IES também influenciam na relação que esses estabelecem com
as organizações supracitadas. Por fim, enquanto os estudantes e técnicos são classificados como
stakeholders parceiros da IES A, pois são influenciados e influenciam de maneira equilibrada
a relação com referida IES. Já na IES B, os estudantes e servidores técnicos são classificados
como passivos, visto que tem menor poder de influenciar na relação com a referida IES do que
de maneira oposta. Nesta mesma seara, como stakeholder passivo da IES A, apenas os
conselhos e ordens profissionais exercem menor influência do que são influenciados na sua
relação com referida IES.
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4.2.2 Priorização de stakeholders das IES com base na saliência no processo decisório

Seguidamente, buscou-se a compreensão dos respondentes sobre a priorização dos
stakeholders nas IES com base da saliência. Os dados analisados são referentes à parte III do
referido questionário (Apêndice A). De forma inicial, essa opinião foi feita com os respondentes
da IES A. Logo após, foi solicitado aos respondentes da referida IES (R1 a R5) a classificação
dos stakeholders com base na saliência (MITCHELL et al., 1997; BARAKAT; PARENTE;
SARTURI, 2018).
Assim, buscou-se a compreensão da opinião dos respondentes da IES A sobre o grau de
saliência que esses stakeholders teriam na organização com base nas assertivas relacionadas
aos atributos poder, legitimidade e urgência. Utilizou-se de perguntas de escala de 5 pontos
(onde 1 corresponde ao grau mais baixo e 5 o grau mais alto) no referido instrumento. Interessa
saber, que se buscou a saliência dos stakeholders que apresentaram poder de influenciar o
processo decisório das respectivas IES com grau igual ou maior que 3 conforme o quadro 21.
O quadro 22 demonstra as assertivas relacionados ao atributo poder ancorado no
trabalho de Barakat, Parente e Sarturi (2018). O quadro 23 demonstra a média atribuída pela
opinião dos respondentes em cada assertiva para cada stakeholder (Quadro 21) em relação ao
atributo poder do questionário.
Quadro 22 ― Assertivas relacionadas ao atributo poder.

Este stakeholder tem poder para impor suas reivindicações sobre a IES.

Codificação no
Quadro 14
A1

Este stakeholder tem acesso e capacidade de influenciar a IES.

A2

Este stakeholder tem capacidade de oferecer ou retirar benefícios econômicos da IES.

A3

Este stakeholder tem poder de impactar o prestígio e a reputação da IES.

A4

Este stakeholder tem poder de impedir o funcionamento e as atividades da IES.

A5

Assertivas de Poder

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) com base em Barakat, Parente e Sarturi (2018).
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Quadro 23 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo poder dos stakeholders da
IES A
STAKEHOLDERS

A1

A2

A3

A4

Governo Federal (Ministério da Educação)

5,00

5,00

5,00

5,00 5,00

5,00

4,75

5,00

3,75

4,75 4,25

4,50

Professores e Pesquisadores

3,80

4,60

3,60

4,80 4,20

4,20

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

3,40

4,60

3,60

4,80 4,00

4,08

Estudantes

3,00

4,00

3,00

5,00 4,00

3,80

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)

3,40

3,60

3,80

4,00 1,80

3,32

Comunidade Científica

3,00

3,80

3,20

3,60 2,20

3,16

Sociedade Brasileira

3,25

3,25

2,75

3,75 2,75

3,15

Comunidade Local

2,75

3,50

2,75

3,25 3,00

3,05

Governo Local

2,60

2,60

2,80

3,40 3,40

2,96

Família dos Estudantes

3,00

3,00

2,50

3,75 2,25

2,90

Ex-Estudantes

2,25

3,00

1,75

4,67 1,75

2,68

Empregadores

2,00

2,25

3,25

3,50 2,00

2,60

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)

2,50

2,25

2,00

3,25 1,75

2,35

Outras Instituições de Ensino Superior

1,67

2,67

2,33

2,00 2,00

2,13

Associações Comerciais

2,00

2,25

2,00

2,25 1,75

2,05

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

1,67

2,00

1,67

2,33 1,67

1,87

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)

A5 MÉDIA GERAL

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com base no quadro 23, o Governo Federal seria o stakeholder com maior grau do
atributo poder em relação a IES, com uma média de 5,0 para as assertivas analisadas. Em
seguida, a alta Gestão com média de 4,50 conforme a média geral da opinião dos gestores. Já
para os professores e pesquisadores foi atribuído um grau de 4,20 (média geral) na opinião dos
gestores para o atributo poder. Em seguida, os servidores não acadêmicos e os estudantes com
uma média geral de 4,08 e 3,80 respectivamente para as assertivas em questão. Além deles, os
financiadores públicos de pesquisa, a Comunidade Científica, a sociedade brasileira e a
comunidade local apresentaram média geral da opinião dos gestores no quantitativo de 3,32;
3,16; 3,15; e 3,05 respectivamente em relação as assertivas relacionadas ao atributo poder
descritas no quadro 13. Os demais stakeholders analisados receberam um grau de média geral
menor que 3,0 na opinião dos gestores. Constata-se que aproximadamente de 52% dos
stakeholders mencionados no quadro supracitado apresentaram média superior a 3 na avaliação
dos gestores sobre as assertivas relacionadas ao atributo poder.
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Igualmente, em relação à opinião dos respondentes da IES A sobre o atributo
legitimidade, o quadro 25 demonstra a média atribuída pela opinião dos gestores em cada
assertiva para cada stakeholder em relação ao atributo legitimidade sobre as assertivas (Quadro
24) do questionário ancorado no trabalho de Barakat, Parente e Sarturi (2018). Importa saber,
que quanto as assertivas A3 e A4 as escalas utilizadas são invertidas sendo o grau 5 o menor
valor e o grau 1 o maior valor e que esta adequação foi levada em consideração para o cálculo
da média deste atributo.
Quadro 24 ― Assertivas relacionadas ao atributo legitimidade.
Codificação no

Assertivas de Legitimidade

Quadro 16

Este stakeholder é legitimo para a IES.

A1

As demandas deste stakeholder são legítimas para a IES.

A2

Esse stakeholder possui demandas que não são legitimas em algumas situações.

A3

Esse stakeholder possui comportamentos que não são legítimos em algumas situações.

A4

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) com base em Barakat, Parente e Sarturi (2018).

Quadro 25 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo legitimidade para IES A.
MÉDIA

STAKEHOLDERS

A1

A2

A3

A4

Sociedade Brasileira

4,75

4,75

3,75

2,00

3,81

Professores e Pesquisadores

5,00

4,60

3,00

2,60

3,80

Governo Federal (Ministério da Educação)

4,60

4,60

3,40

2,60

3,80

Ex-Estudantes

4,00

3,75

4,00

3,25

3,75

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

4,80

4,60

3,00

2,60

3,75

Família dos Estudantes

4,00

4,25

3,25

3,25

3,69

Comunidade Local

4,25

4,75

3,00

2,67

3,67

Estudantes

5,00

4,60

3,00

2,00

3,65

Associações Comerciais

3,75

3,25

4,00

3,50

3,63

Empregadores

4,00

4,00

3,60

2,80

3,60

4,20

4,20

3,25

2,00

3,41

3,67

3,67

3,25

2,50

3,27

4,25

4,25

2,50

2,00

3,25

4,00

3,80

3,50

1,25

3,14

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Comunidade Científica

GERAL
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MÉDIA

STAKEHOLDERS

A1

A2

A3

A4

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)

3,25

3,25

3,60

2,40

3,13

Governo Local

4,00

4,00

3,00

1,00

3,00

Outras Instituições de Ensino Superior

3,00

2,33

3,60

2,40

2,83

GERAL

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com base no quadro 25, a sociedade brasileira seria o stakeholder com maior grau do
atributo legitimidade em relação a IES, com uma média de 3,81 para as assertivas analisadas.
Em seguida, os professores e pesquisadores e o governo federal com uma média 3,80 pela a
opinião dos respondentes sobre as assertivas de avaliação do atributo legitimidade. Já os exestudantes e os servidores técnicos ficaram na média em relação ao atributo no valor de 3,75
respectivamente. A família dos estudantes, a comunidade local, os estudantes e as associações
comerciais apresentaram médias do quantitativo 3,69; 3,67; 3,65; 3,63 respectivamente.
Posteriormente, os empregadores, os financiadores públicos de pesquisa, as escolas de nível
médio e/ou técnico, a alta gestão, comunidade científica e conselhos e ordens profissionais
apresentaram média em relação ao atributo legitimidade no quantitativo de 3,60; 3,41; 3,27;
3,25; 3,14 e 3,13. Interessa saber, que apenas dois dos stakeholders mencionados no quadro 22
(outras IES, Conselhos e Ordens profissionais) apresentaram um média igual ou inferior 3 na
avaliação das assertivas pelos respondentes em relação a este atributo. Constata-se uma maior
relação entre os stakeholders mencionados com quadro supracitado para atributo legitimidade
que apresentaram média superior a 3, aproximadamente 88%, na opinião dos respondentes
sobre este atributo.
De modo igual, em relação à opinião dos respondentes sobre o atributo urgência. O
quadro 27 demonstra a média atribuída em cada assertiva para cada stakeholder em relação ao
atributo urgência (Quadro 26) do questionário ancorado no trabalho de Barakat, Parente e
Sarturi (2018).
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Quadro 26 ― Assertivas relacionadas ao atributo urgência.
Codificação no

Assertivas de Urgência

Quadro 18

Este stakeholder demonstra urgência em sua relação com a IES.

A1

As demandas desse stakeholder não podem esperar para ser atendidas.

A2

Este stakeholder constantemente demanda tempo e esforço dos gestores da IES.

A3

Este grupo de stakeholder comunica rapidamente suas reivindicações para IES.

A4

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) com base Barakat, Parente e Sarturi (2018).

Quadro 27 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo urgência para IES A.
STAKEHOLDERS

A1

A2

A3

A3

MÉDIA GERAL

Governo Federal (Ministério da Educação)

5,00

4,60

4,80

4,60

4,75

4,50

4,50

5,00

4,50

4,63

Estudantes

4,60

4,20

5,00

4,20

4,50

Professores e Pesquisadores

4,60

4,20

4,80

4,20

4,45

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

4,60

4,20

4,60

4,40

4,45

Família dos Estudantes

4,75

4,00

4,50

4,25

4,38

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)

3,80

4,00

3,80

3,80

3,85

Comunidade Científica

3,40

3,40

3,20

3,40

3,35

Sociedade Brasileira

3,50

4,25

3,00

2,50

3,31

Comunidade Local

3,50

3,75

3,25

2,50

3,25

Governo Local

3,20

3,00

3,40

2,80

3,10

Ex-Estudantes

3,00

3,00

2,50

2,75

2,81

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)

3,00

3,00

2,00

2,50

2,63

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

2,67

3,00

2,67

1,67

2,50

Empregadores

2,75

2,50

2,50

1,50

2,31

Outras Instituições de Ensino Superior

2,50

2,00

2,33

2,00

2,21

Associações Comerciais

2,25

2,00

1,50

1,50

1,81

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com base no quadro 27, o Governo Federal na figura do Ministério da Educação é o
stakeholder com maior urgência nas suas demandas na opinião dos gestores da IES pesquisada,
com média sobre as assertivas do quadro 23 no quantitativo de 4,75. Ato contínuo, a alta gestão
seria o segundo stakeholder com uma média de 4,63 em relação ao atributo urgência na opinião
dos gestores. Em seguida, os estudantes, os professores, os servidores não acadêmicos e a
família dos estudantes com uma média de 4,50; 4,45; 4,45; e 4,38 respectivamente em relação
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ao atributo urgência. Já os financiadores públicos de pesquisa, a comunidade científica, a
sociedade brasileira, a comunidade local e o governo local apresentaram média em relação
atributo urgência na opinião dos gestores na ordem de 3,85; 3,35; 3,31; 3,25; e 3,10
respectivamente. Importa saber, que os demais stakeholders mencionados no quadro 18
apresentaram média inferior a 3 sobre o juízo do atributo urgência para os gestores consultados.
Constata-se que aproximadamente 64% dos stakeholders mencionados no quadro supracitado
apresentaram média superior 3 na avaliação dos respondentes sobre o atributo urgência na
relação desses stakeholders com a IES.
Assim, com base nos dados apresentados foi possível consolidar e classificar os
stakeholders da IES A de acordo com atributos de poder, legitimidade e urgência. Interessa
saber, que foi considerado que o stakeholder teria posse de um atributo quando apresentasse
média superior a 3 em relação as assertivas mencionadas e consolidadas anteriormente. O
quadro 28 demonstra os stakeholders, a posse ou não desses atributos, sua classificação segundo
o modelo de saliência de Mitchell et al. (1997) e legenda da representação gráfica (diagrama de
Venn) da figura 17.
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Quadro 28 ― Stakeholders da IES A de acordo com modelo de Mitchell et al. (1997).
STAKEHOLDERS
Professores e
Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor,
Diretor Geral,
Conselhos
Superiores)

PODER

LEGITIMIDADE

URGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

LEGENDA

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

Estudantes

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFINITIVOS

A

NÃO

SIM

SIM

DEPENDENTES

B

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

C

Empregadores

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

C

Associações
Comerciais

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

C

Ex-Estudantes

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

C

Conselhos e Ordens
profissionais (Ex.
CRA; CREA)

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

C

Governo Local

NÃO

NÃO

SIM

EXIGENTE

D

Outras Instituições
de Ensino Superior

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO STAKEHOLDERS

E

Governo Federal
(Ministério da
Educação)
Servidores
Técnicos (Não
Acadêmicos)
Comunidade
Científica
Sociedade
Brasileira
Financiadores
Públicos de
Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)
Comunidade Local
Família dos
Estudantes
Escolas de Ensino
Médio e/ou Técnico

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Figura 17 ― Representação gráfica (diagrama de Venn) dos stakeholders da IES A com
modelo de Mitchell et al. (1997).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mitchell et al. (1997).

De maneira igual, buscou-se a compreensão e a opinião dos respondentes da IES B sobre
o grau de saliência que esses stakeholders teriam com a organização com base na assertivas
relacionadas aos atributos poder, legitimidade e urgência.
O quadro 29 demonstra a média atribuída pela opinião dos respondentes em cada
assertiva para cada stakeholder em relação ao atributo poder (Quadro 22) do questionário.
Quadro 29 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo poder dos stakeholders da
IES B.
STAKEHOLDERS
Governo Federal (Ministério da
Educação)
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)

MÉDIA

A1

A2

A3

A4

A5

5,00

4,67

5,00

4,80

4,83

4,86

4,80

5,00

4,33

5,00

4,50

4,73

4,80

4,33

4,67

4,80

4,50

4,62

4,25

4,20

4,80

4,75

2,00

4,00

GERAL

103
MÉDIA

STAKEHOLDERS

A1

A2

A3

A4

A5

Sociedade Brasileira

3,50

4,00

3,50

4,00

3,50

3,70

Estudantes

3,80

3,67

2,33

4,40

3,50

3,54

3,60

3,33

2,83

3,40

4,33

3,50

Comunidade Científica

3,00

3,75

2,75

4,33

2,50

3,27

Comunidade Local

3,00

2,50

3,00

3,00

2,50

2,80

2,00

2,50

2,50

3,00

2,00

2,40

2,00

2,50

2,00

3,00

1,00

2,10

Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)

Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)
Empregadores

GERAL

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com base no quadro 29, o Governo Federal seria o stakeholder com maior grau do
atributo poder em relação a IES, com uma média de 4,86 para as assertivas analisadas. Em
seguida, os professores e pesquisadores com média do atributo poder de 4,73. Ato contínuo, a
alta gestão apresentou uma média de 4,62 relacionada ao atributo poder. Logo após os
financiadores públicos de pesquisa, a sociedade brasileira e os estudantes com valores de média
do atributo poder no valor de 4,00; 3,70; e 3,54 respectivamente. Em seguida, os servidores
técnicos e a comunidade científica com valores de médio do atributo poder no valor de 3,50 e
3,27 respectivamente. Por fim, a comunidade local, conselhos e ordens profissionais e
empregadores obtiveram uma média menor que 3 na opinião dos respondentes da IES B
relacionados ao atributo poder desses stakeholders em relação a referida IES. Constata-se que
aproximadamente 72% dos stakeholders mencionados no quadro supracitado apresentaram
média superior 3 na avaliação dos respondentes sobre o atributo poder na relação desses
stakeholders com a referida IES.
Igualmente, em relação à opinião dos respondentes da IES B sobre o atributo
legitimidade, o quadro 30 demonstra a média atribuída pela opinião dos respondentes em cada
assertiva para cada stakeholder em relação ao atributo legitimidade sobre as assertivas (Quadro
24) do questionário.
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Quadro 30 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo legitimidade dos
stakeholders da IES B.
STAKEHOLDERS

MÉDIA

A1

A2

A3

A4

4,60

4,20

3,20

3,20

3,80

4,83

4,17

2,67

2,83

3,63

5,00

4,33

3,00

2,00

3,58

4,00

3,50

3,00

3,50

3,50

Governo Federal (Ministério da Educação)

4,17

3,83

2,67

3,00

3,42

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

5,00

3,83

2,00

2,67

3,38

Professores e Pesquisadores

4,83

4,17

2,17

2,00

3,29

Comunidade Local

4,50

3,50

2,50

2,50

3,25

Comunidade Científica

4,25

3,75

2,00

3,00

3,25

Estudantes

4,33

3,67

2,00

2,00

3,00

Empregadores

4,00

3,00

2,00

3,00

3,00

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Sociedade Brasileira
Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA;
CREA)

GERAL

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Com base no quadro 30, os financiadores públicos de pesquisa são os stakeholders com
maior grau do atributo legitimidade no valor de média de 3,80 para as assertivas assinaladas.
Em seguida, a alta gestão com média do atributo legitimidade no valor de 3,63. Ato contínuo,
a sociedade brasileira e os conselhos e ordens profissionais com média de 3,58 e 3,50
respectivamente. Logo após o governo federal, os servidores técnicos e os professores e
pesquisadores com valor de média em relação ao atributo legitimidade no valor de 3,42; 3,38;
e 3,29 respectivamente. Já a comunidade local e a comunidade científica com valor de média
3,25 respectivamente. Por fim, os estudantes e os empregadores apresentaram média do atributo
legitimidade no valor de 3,00. Constata-se que aproximadamente 81% dos stakeholders
mencionados no quadro supracitado apresentaram média superior 3 na avaliação dos
respondentes sobre o atributo poder na relação desses stakeholders com a referida IES.
De modo igual, em relação à opinião dos respondentes sobre o atributo urgência o
quadro 31 demonstra a média atribuída para cada stakeholder em relação ao atributo urgência
sobre as assertivas (Quadro 26) do questionário.
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Quadro 31 ― Média atribuída em relação as assertivas do atributo urgência dos stakeholders
da IES B.
STAKEHOLERS

A1

A2

A3

A3

MÉDIA GERAL

4,33

4,17

4,67

3,83

4,25

Professores e Pesquisadores

4,67

3,33

4,00

4,67

4,17

Governo Federal (Ministério da Educação)

4,00

4,00

4,33

4,00

4,08

Estudantes

4,50

2,83

3,83

3,33

3,63

Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

3,50

3,00

2,83

2,83

3,04

Sociedade Brasileira

3,00

3,33

3,00

2,67

3,00

2,60

3,40

2,20

2,80

2,75

Empregadores

2,50

3,00

2,00

2,50

2,50

Comunidade Local

2,50

2,50

2,50

2,00

2,38

3,00

2,00

1,00

3,00

2,25

2,50

2,00

1,75

2,25

2,13

Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)

Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)

Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA;
CREA)
Comunidade Científica
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Tomando como base o quadro 31, a alta gestão é o stakeholders com maior atributo de
urgência em relação à IES B. Em seguida, os professores e pesquisadores com uma média
atribuída no valor de 4,17. Ato contínuo, o governo federal apresenta uma média de 4,08 em
relação ao atributo urgência na opinião dos respondentes da IES B. Logo após os estudantes e
servidores técnicos com média de 3,63 e 3,04 respectivamente para o atributo urgência. Por
fim, a sociedade brasileira, os financiadores públicos de pesquisa, os empregadores, a
comunidade local, os conselhos e ordens profissionais e a comunidade científica apresentaram
média do atributo urgência menor ou igual a 3 no entendimento dos respondentes da IES.
Constata-se que aproximadamente 45% dos stakeholders mencionados no quadro supracitado
apresentaram média superior 3 na avaliação dos respondentes sobre o atributo poder na relação
desses stakeholders com a referida IES.
Assim, com base nos dados apresentados foi possível consolidar e classificar os
stakeholders da IES B de acordo com atributos de poder, legitimidade e urgência. Interessa
saber, que foi considerado que o stakeholder teria posse de um atributo quando apresentasse
média superior a 3 em relação as assertivas mencionadas e consolidadas anteriormente. O
quadro 32 demonstra os stakeholders, a posse ou não desses atributos, sua classificação segundo
o modelo de saliência, legenda da representação gráfica (diagrama de Venn) da figura 18.
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Quadro 32 ― Stakeholders da IES B de acordo com modelo de Mitchell et al. (1997).
STAKEHOLDERS
Governo Federal
(Ministério da Educação)

PODER

CLASSIFICAÇÃO

LEGENDA

SIM

SIM

SIM

DEFENITIVOS

A

Professores e Pesquisadores

SIM

SIM

SIM

DEFENITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFENITIVOS

A

SIM

SIM

SIM

DEFENITIVOS

A

SIM

SIM

NÃO

DOMINANTES

B

Sociedade Brasileira

SIM

SIM

NÃO

DOMINANTES

B

Comunidade Científica

SIM

SIM

NÃO

DOMINANTES

B

Estudantes

SIM

NÃO

SIM

PERIGOSOS

C

Comunidade Local

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

D

Conselhos e Ordens
profissionais (Ex. CRA;
CREA)

NÃO

SIM

NÃO

DISCRICIONÁRIO

D

Empregadores

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
STAKEHOLDER

E

Alta Gestão (Reitor, Diretor
Geral, Conselhos
Superiores)
Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)
Financiadores Públicos de
Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

LEGITIMIDADE URGÊNCIA
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Figura 18 ― Representação gráfica (diagrama de Venn) dos stakeholders da IES B com
modelo de Mitchell et al. (1997).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mitchell et al. (1997).

4.2.2.1 Comparativo da saliência dos stakeholders nas IES A e B

Já quanto a análise dos stakeholders com base nos atributos de poder, legitimidade e
urgência (saliência) e a opinião dos respondentes da IES A e B. A análise é feita ancorada no
modelo de Mitchell et al. (1997), o modelo de saliência de stakeholders explica a quem e a que
os gestores realmente devem prestar atenção. Saliência é o grau de priorização pelos gestores
das reivindicações de um determinado stakeholder (AGLE et al., 1999). O modelo utilizado
busca com base na percepção gerencial, demonstrar de que forma os gestores priorizam as
demandas e reivindicações dos stakeholders nos relacionamentos com as organizações
(MITCHELL et al., 1997).
No caso da IES A, os respondentes concluíram que 52% dos stakeholders analisados
apresentam poder (maior que 3) para sugestionar o processo decisório. Em seguida, esses
respondentes concluíram que 88% dos stakeholders são legítimos (média maior que 3) para IES
A. Por fim, quanto ao atributo urgência a conclusão dos respondentes foi que 64% dos
stakeholders analisados estabeleciam uma relação de urgência (média maior que 3) para suas
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demandas na IES A. Já no caso da IES B, os respondentes concluíram que 72% dos stakeholders
analisados possuíam poder para sugestionar o processo de tomada de decisão. Em relação ao
atributo legitimidade, concluíram que 81% dos stakeholders são legítimos para IES B. Por fim,
quanto ao atributo da urgência, o entendimento dos respondentes foi de que 45% dos
stakeholders conseguiam estabelecer uma celeridade de suas demandas na IES B.
Isto posto, foi possível observar semelhanças e diferenças sobre as classificações dos
stakeholders em ambas as IES em relação a saliência das partes interessadas, tendo como o
marco teórico o modelo de Mitchell et al. (1997). Assim, o quadro 33 apresenta os stakeholders
das respectivas IES e sua classificação com base na saliência. Interessa saber, que os campos
no quadro preenchidos de cor cinza, refere-se à ausência de stakeholders daquela IES para
determinada classificação do modelo supracitado.
Quadro 33 ― Stakeholders das IES A E B de acordo com modelo de Mitchell et al. (1997).
Classificação com base

IES A

IES B

em Mitchell et al.
(1997)
Definitivos

Professores

e

Pesquisadores,

Alta

Governo

Federal,

Professores

Gestão, Estudantes, Governo Federal,

Pesquisadores, Alta Gestão e

Servidores

Servidores Técnicos

Técnicos,

Científica,

Sociedade

Comunidade

e

Brasileira,

Financiadores Públicos de Pesquisa,
Comunidade Local.
Dominantes

Financiadores Públicos de Pesquisa,
Sociedade

Brasileira,

Comunidade

Científica.
Perigosos

Estudantes

Dependentes

Família dos Estudantes

Discricionários

Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico,

Comunidade

Empregadores, Associações Comerciais

Ordens Profissionais,

Ex-Estudantes e Conselhos e Ordens
profissionais.
Exigentes

Governo Local

Não-Stakeholders

Outras Instituições de Ensino Superior

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Empregadores.

Local,

Conselhos

e
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Tomando como base o quadro 33, é possível concluir que os professores e
pesquisadores, a alta gestão, os servidores técnicos e o governo federal são considerados
stakeholders definitivos para ambas as IES. No caso da IES A, também são classificados como
stakeholders definitivos, os estudantes, a comunidade científica, a sociedade brasileira, os
financiadores públicos de pesquisa e a comunidade local. Nesta seara, a IES A apresenta 9
stakeholders definitivos, enquanto a IES B apresenta 4. Cabe ressaltar, que os stakeholders
definitivos são estratégicos para organizações e devem receber um acompanhamento constante
de suas demandas pelos gestores (MITCHELL et al., 1997), já que possuem poder, legitimidade
e urgência para sugestionar o processo de tomada de decisão das IES.
Quanto aos stakeholders dominantes, são aqueles que apresentam poder e legitimidade,
mas suas demandas carecem de urgência na opinião dos gestores. A IES A não apresentou
nenhum stakeholders com essa classificação. Já no caso da IES B, foram considerados como
stakeholders dominantes os financiadores públicos de pesquisa, a sociedade brasileira e a
comunidade científica. Ato contínuo, os stakeholders dependentes são aqueles que apresentam
tanto legitimidade quanto urgência em relação as suas demandas para com as IES, contudo não
possuem o atributo de poder para influenciar o processo decisório. Assim, são dependentes que
outros stakeholders, em geral os definitivos, possuam demandas ou reivindicações em
concordância com as suas (MITCHELL et al., 1997). Na IES A, são stakeholders dependentes
a família dos estudantes. A IES B não apresentou stakeholders dependentes com base no
modelo de Mitchell et al. (1997).
Os stakeholders perigosos são aqueles que possuem poder e urgência para influenciar
os gestores. Como não possuem legitimidade manifestam suas vontades através de um poder
coercitivo. Na opinião dos respondentes da IES B, os alunos foram classificados como
stakeholders perigosos. Em seguida, os stakeholders discricionários, são aqueles stakeholders
que apresentam apenas o atributo da legitimidade para sugestionar o processo decisório das IES
e aos gestores fica a cargo ou não de atender suas demandas. No caso da IES A, são stakeholders
discricionários, as escolas de ensino médio e/ou técnico, os empregadores, as associações
comerciais, os ex-estudantes e os conselhos e ordens profissionais. Já no caso da IES B, a
comunidade local e os conselhos e ordens profissionais são considerados stakeholders
discricionários para referida IES. Por fim, outras IES foram consideradas como nãostakeholders para IES A, pois não apresentaram nenhum dos atributos (poder, legitimidade e
urgência) na sua relação com a referida IES e na IES B, os empregadores foram considerados
como não-stakeholders.
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4.2.2.2 Comparativo da saliência e influência dos stakeholders nas IES A e B

A priorização dos stakeholders pela gestão das IES pode levar em consideração um ou
mais mecanismos que auxiliem os gestores no processo decisório. Isto posto, quanto a
influência e a saliência, o quadro 34 apresenta os stakeholders mais influentes e salientes
(definitivos) para IES A.
Quadro 34 ― Comparativo entre stakeholders influentes e salientes da IES A.
STAKEHOLDERS INFLUENTES
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Estudantes
Governo Federal (Ministério da Educação)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Comunidade Científica
Sociedade Brasileira
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES,
FAPERJ)
Comunidade Local
Outras Instituições de Ensino Superior
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

STAKEHOLDERS SALIENTES (DEFINITIVOS)
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Estudantes
Governo Federal (Ministério da Educação)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Comunidade Científica
Sociedade Brasileira
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Comunidade Local

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quanto ao grau de influência sobre o processo decisório das IES A, a organização
apresenta 11 stakeholders na opinião dos respondentes com poder de influenciar o processo de
tomada de decisão na referida IES, que são: os professores e pesquisadores, a ata gestão, os
estudantes, o governo federal, os servidores técnicos, a comunidade científica, sociedade
brasileira, os financiadores públicos de pesquisa, outras IES, a comunidade local e as escolas
de nível médio e/ou técnico. Já quando analisado o grau de saliência, a organização apresenta
9 stakeholders considerados como definitivos, e estão relacionados a um maior grau de
priorização de demandas pelos gestores da IES A. Interessa saber, que são stakeholders
influentes, mas não salientes as outras IES e as escolas de nível médio e/ou técnico. Os demais
são tanto influentes como salientes na opinião dos respondentes.
De modo igual, buscou-se a comparação quanto a influência e a saliência, o quadro 35
apresenta os stakeholders mais influentes e salientes (definitivos) para IES B.
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Quadro 35 ― Comparativo entre stakeholders influentes e salientes da IES B.
STAKEHOLDERS INFLUENTES
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Professores e Pesquisadores
Governo Federal (Ministério da Educação)
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

STAKEHOLDERS SALIENTES
(DEFINITIVOS)
Governo Federal (Ministério da Educação)
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos
Superiores)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quanto ao grau de influência sobre o processo decisório das IES B, a organização
apresenta 5 stakeholders com poder para sugestionar a tomada de decisão na referida
instituição, que são: a alta gestão, os professores e pesquisadores, o governo federal, os
financiadores públicos de pesquisa e os servidores técnicos. Já em relação a saliência, a IES B
apresenta 4 stakeholders considerados como definitivos e que estão relacionados a um maior
grau de priorização de demandas pelos gestores da IES. Interessa saber, que os financiadores
públicos de pesquisa são considerados influentes no processo decisório, mas não são salientes.
Como demonstrado no quadro 34, a IES A apresenta um número maior de stakeholders
influentes (11) ou salientes (9) quando comparado com a IES B (5). Percebe-se que os
professores e pesquisadores, alta gestão, governo federal e servidores técnicos são influentes e
salientes em ambas as IES pesquisadas. Neste contexto, é importante que os gestores da IES
conheçam os stakeholders-chaves e estabeleçam formas de comunicação com eles, de modo a
compreender suas demandas e seus interesses na organização (BENN; ABRATT; KLEYN,
2016; FASSIN, 2009; MAINARDES, 2010).

4.3 A PARTICIPAÇÃO DOS STAKEHOLDERS NAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
E NO PROCESSO DECISÓRIO

Buscando atender ao segundo e terceiro objetivos específicos propostos nesta
dissertação, visando obter elementos sobre a participação dos Stakeholders nas Estruturas de
Governança e no Processo Decisório. Assim, os resultados obtidos da aplicação do questionário
e da análise documental, juntamente com a utilização da observação participante permitiram
verificar como esses stakeholders participam e compõem as estruturas de governança e
influenciam o processo decisório das IES A e B.
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Neste contexto, para informações obtidas pela pesquisa documental e do questionário,
em especial as perguntas abertas, foi utilizada como proposta teórico-metodológica da Análise
de Conteúdo, uma vez que esta tem como propósito: “[...] um conjunto de técnicas de análise
de comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de
conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1995, p. 42).
As análises iniciaram com o contado deste pesquisador com as Atas das estruturas de
governança das IES, bem como durante a aplicação do questionário, da transcrição e
sistematização das respostas, com objetivo de identificar e separar os trechos relevantes para
esta pesquisa. Quanto ao questionário (Apêndice A), os dados analisados são referentes as 9
perguntas abertas da Parte IV do referido instrumento, com foco na participação dos
stakeholders no processo decisório. Já quanto a pesquisa documental, os materiais coletados
são as atas das reuniões das estruturas de governanças da IES A e B, como descrito no
procedimento metodológico desta pesquisa.
Assim, esta etapa fundamentou-se nas três etapas da análise de conteúdo preconizadas
por Bardin (1995): a pré-análise de modo a sistematizar e operacionalizar os documentos
obtidos visando a impressão inicial com os documentos coletados; a análise objetiva para a
formulação de categorias para os elementos e seu agrupamento em razão das semelhanças; a
fase de tratamento de resultados objetiva-se a inferência e a interpretação obtida após o
tratamento de dados brutos em resultados significativos (“falantes”) e válidos.
Por conseguinte, após a leitura inicial das atas das estruturas de governança das IES e
da consolidação e transcrição das respostas do questionário, utilizou-se o seguinte
procedimento. O conteúdo obtido pelos procedimentos metodológicos foi organizado em quatro
categorias analíticas ancoradas pela literatura que fundamenta esta pesquisa, acrescida de outra
categoria, delimitada como emergente, uma vez que até então não tinha sido citada no
referencial teórico deste estudo, conforme detalhado no quadro 36.
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Quadro 36 ― Categoriais analíticas definidas para análise de conteúdo.
No.
1
2
3

4

5

Nome da Categoria definida para análise de conteúdo
Compreensão sobre aspectos relacionados as atribuições
do conselho do campus ou colegiado das IES pesquisadas
Compreensão sobre a composição e representação dos
stakeholders nas instâncias de governança das IES
Compreensão sobre se o modelo de tomada decisão
adotado pelos membros das instâncias das IES favorece
determinados stakeholders

Tipo
Referencial
Teórico
Referencial
Teórico

Compreensão sobre o atendimento de demandas dos
stakeholders internos e externos das IES

Referencial
Teórico

Compreensão sobre aspectos relacionados a quantidade de
instâncias internas de governança nas IES

Emergente

Referencial
Teórico

Referencial Teórico
Brasil (2014); Barakat,
Parente e Sarturi (2018).
Garcia (2005); IBGC (2015);
Marques (2007); Osborne
(2006); Nunes (2015);
Parente (2018); Polizel e
Steinberg (2013);
Balbachevsky, Kerbauy e
Fabiano (2013); Carnegie e
Tuck (2010); Ito (2007);
Mainardes (2010); Pimenta
(2007);
Klein, Pizzio e Rodrigues
(2018); Sampaio e Laniado
(2009); Salm, Tomassi e
Amboni (2013); Teixeira e de
Castro (2015);

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

As categorias supracitadas estão relacionadas à compreensão sobre os elementos e a
participação dos stakeholders nas instâncias internas de governança das IES, sobre o papel que
seus membros exercem no processo decisório das IES, sobre a composição e formação dessas
instâncias, bem como sobre elementos da governança relacionados a transparência, equidade e
prestação de contas nas IES analisadas.

4.3.1 Compreensão sobre aspectos relacionados as atribuições do conselho de campus
ou colegiado de unidade das IES pesquisadas

Este tópico apresentará os trechos extraídos das respostas dos questionários (Parte IV)
por parte dos respondentes das IES A e B, divididos conforme as categorias de análise
mencionadas no quadro 36. Assim, objetivou-se apresentar de maneira detalha os principais
resultados obtidos. Como etapa complementar a esta fase, buscou-se também a leitura dos
regimentos e/ou regulamentos das instâncias de governança das respectivas IES.
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Optou-se pela escolha dessa categoria, com objetivo de conhecer a visão dos
respondentes da pesquisa sobre aspectos relativos às atribuições dessas estruturas de
governança, de modo a averiguar o conhecimento e a relação que eles possuem com o tema
abordado. Interessa saber, que no total foram respondidos 11 questionários, sendo 5 da IES A
(R1 a R5) e 6 questionários (R6 a R11). O perfil dos respondentes das duas IES foi descrito nos
quadros 10 e 11 desta pesquisa. Assim, buscou-se conhecer a opinião de cada um dos
respondentes sobre a atribuição das instâncias de governança da respectiva IES. Os quadros 37
e 38 demonstram os trechos das respostas relacionados a aspectos sobre as atribuições do
colegiado ou conselho de cada IES.
Quadro 37 ― Amostras relevantes para análise do entendimento sobre as atribuições do
conselho na IES A.
Respondentes
R1
R2

R3

R4

R5

Trecho obtido
“Então, o conselho envolve assuntos mais de caráter mais institucional, que vai impactar todos
os setores, todos os envolvidos no local”.
“Então vejo o conselho hoje bem importante no campus, é uma instância importantíssima e eu
acho que ela tem até uma função de gestão muito grande, porque vira e mexe surgem pautas
que às vezes não estava no radar, que alguém faz uma provocação e a gente absorve aquilo.”
“O conselho eu acho que ele é hoje uma instância interessante da IES A, podendo discutir
assunto de relevância que ficariam, na verdade, na conta do diretor, então eu acho que ele abre
a questão da gestão... fugiu a... da gestão participativa”.
“Eu acho que um mau entendimento talvez ou umas divergências nas atribuições talvez”.
“Eu particularmente enxergo o CONPUS que ele tem que ter um papel de entender quais são
as prioridades do CONPUS na unidade descentralizada e tentar sanar as que são as mais
emergenciais e tentar fazer com que tenha esse atendimento”.
“Acho importante, apesar de ainda não ter tido a experiência, acho importante, interessante
essa participação na gestão para determinar, junto com a diretoria, para aonde vai a instituição,
o que dá um aspecto bem democrático”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Igualmente, buscou-se dos respondentes da IES B a sua opinião sobre o tema
anteriormente mencionado. As amostras relevantes estão descritas no quadro 38.
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Quadro 38 ― Amostras relevantes para análise do entendimento sobre as atribuições do
conselho na IES B.
Respondentes
R6

R7

R8

R10

R11

Trecho obtido
“O colegiado tem um papel importante para funcionar, além da discussão institucional e
normativa, ele tem um papel importante de ser uma arena de discussão com todos os
segmentos”.
“Existe um problema aí que está relacionado ao regimento da IES B, obedecimento do
regimento e das próprias legislações federais, que é atribuição do colegiado e do diretor não
está clara”.
“O colegiado tem um papel muito importante, do ponto de vista da gestão do Campus, pois
ela acima da direção e todas as decisões mais importantes da IES são tomadas no
colegiado”.
“Eu acho que colegiado tem uma função importantíssima, que é tentar conciliar
principalmente desses três principais stakeholders, os docentes, os discentes e dos
técnicos.”
“O colegiado deveria ser para deliberar sobre algumas questões não muito bem definidas
nas normas ou para aquelas situações que tem um impasse. Hoje vejo que o colegiado é
muito usado para uma “queda de braço”, por medição de força entre grupos que tem
pensamentos diferentes”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Assim, quanto a IES A, os respondentes abordam a importância do CONPUS para a
organização. Neste quadro, o Conselho do Campus tem um papel importante para o
conhecimento das demandas dos stakeholders da referida instituição. O conselho do Campus
também permite na opinião da maioria dos respondentes uma discussão mais plural e
democrática sobre demandas e interesses dos stakeholders ali representados. Todavia, ainda
existe na referida organização alguns problemas referentes ao entendimento por parte de alguns
membros da comunidade acadêmica sobre as atribuições inerentes ao referido conselho na IES
A.
De modo semelhante, os respondentes da IES B ratificam sobre a importância do
colegiado da unidade para o processo decisório da referida IES, como arena de discussão das
demandas e interesses dos seus stakeholders, em vista à conciliação dos stakeholders-chaves
da IES. Igualmente, o colegiado da unidade é onde se delibera sobre as principais decisões da
IES B. Contudo, de maneira semelhante na IES A, o colegiado da unidade da IES B, é alvo de
considerações, em especial na definição de suas atribuições, bem como um ambiente de disputa
de poder entre grupos da referida IES.
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4.3.2 Compreensão sobre a composição e representação dos stakeholders no Conselho de
Campus ou Colegiado de Unidade das IES

O objetivo dessa análise é a complementação do referencial teórico, em especial sobre
elementos abordados sobre a governança universitária e compreensões dos respondentes sobre
a composição dessas instâncias de governança e os stakeholders estão representados nestas
arenas. Nos quadros 39 e 40, estão relacionados os trechos das respostas obtidas nos
questionários e selecionados buscando sobre a representação dos stakeholders e a composição
dessas instâncias de governança nas IES estudadas.
Quadro 39 ― Amostras relacionadas a composição das estruturas de governança e a
representação dos stakeholders da IES A
Respondentes
R1
R2

R3

Trecho obtido
“Eu acho que falta alguém da comunidade”.
“Eu acho que pode ser melhorado. E eu acho que seria legal ter representante da sociedade
porque é uma maneira de nos tornar mais próximos das demandas externas, da cidade e tal,
seria a maneira de ouviu um pouco mais a cidade, de dar voz para a cidade dentro do
conselho”.
“Eu acho que tudo bem, assim, a gente tem uma representação dos técnicos, tem a
representação dos docentes, tem representação da extensão e tal, eu acho que todos os
coordenadores deviam ter, como tem, mas eu acho que os chefes de setores também deveriam
ter”.
“Eu acho que sim, eu acho os principais conselhos, até no CODIR da IES A, você tem um
representante da comunidade e é interessante, às vezes, a própria Associação Comercial eles
costumam participar dos conselhos das universidades”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quadro 40 ― Amostras relacionadas a composição das estruturas de governança e a
representação dos stakeholders da IES B
Respondentes
R6

R7

R9

Trecho obtido
“Estão todos ali, estão todos os departamentos de ensino representados, alunos também e os
técnicos também”.
“A nossa margem de ação para compor o colegiado é determinado pelo estatuto, por exemplo
ainda que eu queira aumentar a participação de um segmento ou reduzir ou alterar isso, eu
não consigo porque tem de refletir o estatuto da IES B”.
“Não, nunca representou. Na minha percepção sobre a representação dos dez professores ela
tinha que ser sido proporcional ao tamanho dos departamentos. Podia fazer uma mescla entre
o tamanho dos departamentos e tamanho dos cursos”.
“Não acho que um stakeholder externo deve fazer parte do colegiado, já que a maior parte
das questões tratadas são internas”.
“O colegiado aqui teve algumas diferentes que era muito comum na estrutura da IES B, por
exemplo não tinha a figura dos representantes técnicos-administrativos, aqui na nossa
primeira versão do regimento interno da IES B já foi incluída essa parte”.
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Respondentes
R10
R11

Trecho obtido
“Dependendo da composição desse colegiado, né? Você tem a voz de outro ator diminuída,
por exemplo dos discentes”.
“Na minha visão, o colegiado está bem representado, representantes do mesmo tamanho de
todos os departamentos de ensino, dos técnicos administrativos e dos alunos. Os alunos
acham que não, como acaba juntando representantes de todos os departamentos e no final
são todos professores. Os alunos acham que tem muito professor e pouco aluno”.
“Não, eu acho que não deveria ter um representante externo no colegiado. Normalmente eles
são usados e cooptados por alguns grupos para promover discussão que não fazem sentido
para universidade”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Neste contexto, percebe-se que não existe uma concordância entre os respondentes das
duas IES. Na IES A, a maioria dos respondentes acredita que elemento externo a organização
deveria fazer parte da estrutura de governança. Com a presença de stakeholder externo, esses
grupos ou indivíduos poderiam fornecer à gestão da IES uma visão de fora da organização e/ou
tornar mais direta a comunicação sobre que tipos de demandas os stakeholders externos
anseiam em terem atendidas pela IES A. Cabe ressaltar, que um dos respondentes pondera que
existe um desequilíbrio na composição da IES, já que existe uma predominância do corpo
docente da estrutura, com participação tanto do gerente acadêmico e coordenadores frente ao
demais atores que compõem a comunidade acadêmica, em especial os técnicos administrativos.
Já na IES B, o quadro é diferente, já que a figura do represente externo não é essencial
para a melhoria da estrutura de governança na referida IES. Quanto a composição, os
respondentes acreditam que o colegiado está bem representado com o quantitativo de docentes,
discentes e técnicos da IES e ponderam que os assuntos debatidos no colegiado são mais do
interesse dos stakeholders internos do que externos a organização. Isto posto, percebe-se uma
maior afinidade para stakeholders externos fazerem parte do conselho do campus da IES A do
que a sua participação no colegiado de unidade da IES B.
Contudo, as estruturas de governança e arranjos institucionais devem ser espaços
democráticos, que promovam a participação efetivas dos atores internos e externos, garantido
um equilíbrio de poder de modo a mitigar os conflitos de interesses, que possam surgir dos
diferentes stakeholders e que ameacem a sustentabilidade organizacional das IES
(BRADFORD et al., 2018; KLEIN; PIZZIO; RODRIGUES, 2018).
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4.3.3 Compreensão sobre o modelo de tomada decisão adotado pelos membros do
Conselho do Campus ou Colegiado de Unidade favorecem determinados
stakeholders

Nesta categoria buscou-se complementar o referencial teórico, em especial sobre
priorização de stakeholders e sua influência no processo decisório das IES. Desse modo,
objetiva-se com análise dessa categoria a compreensão dos respondentes sobre aspectos dessa
priorização no Conselho do Campus ou Colegiado da Unidade das referidas IES.
Nos quadros 41 e 42 estão relacionados os trechos selecionados das respostas obtidas
no questionário, buscando sobre a influência dos stakeholders no processo de tomada de decisão
e mecanismos de priorização deles.
Quadro 41 ― Amostras relacionados ao processo de tomada de decisão na IES A.
Respondentes
R2

R3

R4

R5

Trecho obtido
“Então a gente discute, coloca os pontos de vistas e são votados, não existe, hoje, um
instrumento, por exemplo, um diagrama decisório para que o CONPUS tome a decisão, hoje,
realmente, é discussão”.
“Então, muitas das vezes ela é tomada pela instituição, a gente vê que as discussões, às vezes,
são acaloradas envolvendo a instituição, mas não é bem isso não a gente vê várias decisões
sendo tomadas pelo corporativismo, pelo coleguismo”.
“Ninguém está querendo tomar uma decisão ao momento de você ser, muitas das vezes,
autocrático, porque muitas das vezes se você colocar num processo extremamente
democrático ninguém toma uma decisão e aí não sai absolutamente nenhuma resolução”.
“São bem democráticas, o diretor ele coloca o problema e todos têm direito a voz, todos tem
direito a opinar e decidir, aquilo que há uma dúvida, não há um consenso pelo menos, é adiada
a decisão para que as pessoas possam refletir e depois, num segundo momento, voltar para
discutir o assunto. Então é algo bem aberto mesmo, bem democrático e bem transparente”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quadro 42 ― Amostras relacionados ao processo de tomada de decisão na IES B.
Respondentes
R6

R9

R10

Trecho obtido
“O colegiado é um órgão político, isso é natural, vai seguir uma diretriz, uma normativa
técnica para a condução dos trabalhos, verificar se a pauta colocada é competência ou não do
colegiado, é que assim se possa decidir dentro dessa arena de disputa”.
“Existe a racionalidade técnica, política e ideológica. Eu acho que tem grupos com uma
racionalidade mais técnica, grupos com uma racionalidade política e grupos com uma
racionalidade mais ideológica”.
“Olha, acho que a gente tem tido um exercício grande de discussão no colegiado, há sim uma
disputa de ideias. É difícil né porque assim são questões políticas”.
“Há duas visões majoritárias sobre a universidade aqui, então não dá para dizer que todo
mundo pensa igual”.
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“Eu acredito, que eu e o grupo que eu pertenço a gente tem uma visão que a gente quer que é
bom para universidade. Só que na minha visão alguns grupos têm uma visão de universidade
pautada na visão de outros grupos de interesses né”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A análise dos quadros 41 e 42 demonstra que não existe um consenso sobre o processo
decisório em ambas IES. No caso da IES A, o processo de tomada de decisão no Conselho do
Campus tende a ser o mais democrático e transparente, pois segundo os respondentes as pautas,
são antecipadas pela gestão e amplamente discutas pelo stakeholders ali representados durante
as reuniões dessa estrutura de governança. Todavia, isso não a isenta de considerações, como o
fato do processo decisório na IES A ser extremamente democrático, as decisões acabam por ser
morosas e/ou nem sequer são tomadas, bem como o surgimento de comportamentos de proteção
de interesses de certos stakeholders, por corporativismo e coleguismo.
Já na IES B, o processo de tomada de decisão é um pouco mais complexo, pois os
respondentes demonstram uma clara divisão dos membros que atuam nessa instância, com
impacto direto nos processos decisórios relacionados a interesses e demandas que chegam pelos
stakeholders. Assim, que nessa instância, os membros ou grupos de membros do colegiado de
unidade divergem da forma que a IES deve estar inserida e de sua atuação na sociedade. Esse
fato tem um impacto sobre a decisão das demandas dos stakeholders que chegam a essa
instância de governança. Neste quadro, fica evidenciado que esse processo de tomada de
decisão tem como base na racionalidade técnica para um primeiro grupo, de uma racionalidade
política para um segundo grupo e de uma racionalidade ideológica para um terceiro grupo.
Interessa saber, que na IES B esse processo decisório não foi caracterizado como democrático,
como ocorre na IES A, e sim marcado pela disputa de ideias de grupos ou stakeholders
representados nessa estrutura.
Ainda com intuito de aprofundar nesta categoria, em especial sobre a priorização dos
stakeholders no processo decisório das IES, buscou-se através da análise documental das atas
das referidas instâncias de governança elementos que pudessem acrescentar a teoria sobre como
os stakeholders são priorizados nessas IES.
Assim, foram utilizadas as atas das reuniões extraordinárias e ordinárias do conselho do
Campus (CONPUS) da IES A (Quadro 9), mediante a solicitação a secretaria do gabinete da
direção do Campus. Foram coletadas 13 atas dessas reuniões, sendo 5 reuniões ordinárias e 8
reuniões extraordinárias. Já em relação a IES B, o material foi coletado no site da organização,
perfazendo um total de 6 atas (Quadro 9), sendo 5 ordinárias e 1 extraordinária.
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Neste cenário a utilização do material coletado foi dividida em quatro partes: na primeira
buscou-se a sistematização e operacionalização dos documentos obtidos (atas dos conselhos)
de modo a ter uma impressão inicial sobre o material coletado, bem como a escolha dos
materiais submetidos a análise. Posteriormente, realizou-se uma leitura de todas as 13 atas de
modo a ter uma maior compreensão e contato com assuntos e temas abordados nestas reuniões.
Conforme mencionado anteriormente, após a coleta dos documentos decidiu-se a utilização das
atas do ano de 2018 (o corpus). Após a busca de elementos no texto relacionados ao objetivo
dessa seção sobre a participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no processo
decisório. Finalmente, com a leitura de material a confecção e estruturação de possíveis códigos
que permitissem a condução para as etapas posteriores de uma análise de conteúdo preconizado
por Bardin (1995).
Na fase posterior, buscou-se sistematizar tudo que foi decidido e produzido na préanálise. Nesta fase, foi realizado o tratamento do material, a enumeração e a escolha das
categorias de análise (classificação). Utilizou-se o software Atlas Ti (Versão 8.4.15) para
compilação e interpretação dos dados obtidos na pesquisa documental. Em face do exposto,
foram criados códigos (15) dentro do programa tendo como referência de unidade de análise, a
participação dos stakeholders nas Estruturas de governança e no Processo Decisório da IES
conforme descrito no quadro 43.
Quadro 43 ― Códigos Utilizados no Atlas Ti para enumeração e classificação.
Documentos

Unidade de Análise

Índice

Atas de Reunião
de estruturas de
governança das
IES A e B

Participação dos
stakeholders nas Estruturas
de governança e no
Processo Decisório das
IES A e B

Stakeholders
Priorizados
Tomada de
Decisão

Códigos Criados
Professores e Pesquisadores, Alta
Gestão, Governo Federal, Estudantes,
Servidores Técnicos e Sociedade
Brasileira
votar, opinar, decidir, sugerir,
recomendar, participar, concordar,
discordar, aprovar

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Diante do exposto, buscou-se com auxílio do programa Atlas Ti a análise dos
documentos e a sua correlação com os elementos (unidade de análise, índice e códigos)
relacionados a temática da pesquisa. O quadro 44 (IES A) demonstra o quantitativo localizado
para os códigos supracitados.
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Quadro 44 ― Quantitativo por código com a utilização do Atlas Ti para IES A.
Documentos da
Coleta de Dados

Índice

Stakeholders
priorizados

Atas do Conselho do
Campus da IES A

Processo Decisório

Códigos

Quantitativo

Alta Gestão
Estudantes
Governo Federal
Professores e Pesquisadores
Sociedade Brasileira
Técnicos-Administrativos
Aprovar
Concordar
Decidir
Discordar
Opinar
Participar
Recomendar
Sugerir
Votar

8
11
0
19
2
10
19
4
7
1
28
14
6
6
6

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A análise do quadro 44 demonstra que os professores e pesquisadores (19) tiveram a
maior quantidade de demandas e temas discutidos na estrutura de governança da IES A. Esse
fato vai ao encontro em relação ao grau de influência (Quadro 21) e grau de saliência (quadros
28) que possuem sobre o processo decisório da IES. Os estudantes (11) também tiveram as suas
demandas discutidas, mas diferente dos professores as solicitações na maioria das vezes partem
de departamentos acadêmicos da organização e não dos próprios alunos. Esse fato demonstra
uma contradição, já que pela avaliação dos respondentes da IES, os alunos apresentam um alto
grau de influência e saliência no processo decisório da IES. Já em relação aos técnicos
administrativos, as demandas chegam através de seus representantes ou da chefia imediata.
Percebe que a maioria das pautas abordadas sobre os técnicos estão relacionadas a decisões de
gestão, em especial de pessoas, como solicitações de redistribuição e/ou afastamento para
cursos de pós-graduação e que acabam sendo encaminhas para uma decisão colegiada. Por fim,
quando a alta gestão, sociedade federal e governo federal percebe-se o baixo grau de citações
desses stakeholders nas referidas atas, o que pode estar relacionado a pautas muito mais
acadêmicas e/ou de gestão de pessoas do que propriamente sobre elementos de uma gestão
estratégica da IES, já que tanto o governo federal e a alta gestão apresentaram um alto grau de
influência e saliência para os respondentes da IES A. Tal situação é reforçada por R3, “Eu acho
que teria que ser um pouco mais estratégico, porque existem decisões que são de gestão, então
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os setores realmente têm que decidir. Então eu acho que às vezes se discute muitas coisas que
não são necessárias e outras que são muito necessárias não chegam a passar pelo CONPUS”.
Quanto aos códigos mencionados sobre o processo decisório, percebe-se uma boa
participação por parte dos membros de conselhos IES A, através de elementos relacionados ao
processo de tomada de decisão nessas arenas, como as palavras “votar”, “opinar” e “aprovar” e
suas flexões verbais nas atas das reuniões da respectiva instituição. Como previamente
mencionado, os temas abordados estão mais relacionados as demandas dos stakeholders, como
os professores, estudantes e técnicos-administrativos, do que stakeholders como a alta gestão,
governo federal e a sociedade brasileira como demonstrado no quadro 44.
Interessa saber, que não se verificou elementos nos documentos analisados que
demonstrassem muita discordância sobre os temas que foram pautas nessas reuniões, e sim
elementos de esclarecimento (opinião), de sugestão (recomendar e sugerir), de aprovação
(aprovar) e decisão (decidir, votar).
De modo semelhante, buscou-se com auxílio do programa Atlas Ti a análise dos
documentos e a sua correlação com os elementos (unidade de análise, índice e códigos)
relacionados a temática da pesquisa nas IES B. O quadro 45 (IES B) demonstra o quantitativo
localizado para os códigos supracitados.
Quadro 45 ― Quantitativo por código com a utilização do Atlas Ti para IES B.
Documentos da
Coleta de Dados

Índice

Stakeholders
priorizados

Atas do Colegiado
da IES B

Processo Decisório

Códigos

Quantitativo

Alta Gestão
Estudantes
Governo Federal
Professores e Pesquisadores
Sociedade Brasileira
Técnico-Administrativos
Aprovar
Concordar
Decidir
Discordar
Opinar
Participar
Recomendar
Sugerir
Votar

2
11
2
13
5
12
20
0
3
3
7
2
0
2
8

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A análise do quadro 45 demonstra que os professores e os pesquisadores (13) foram os
stakeholders que tiveram a maior quantidade de demandas e temas discutidos na estrutura de
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governança da IES B. Assim como ocorre na IES A, esses stakeholders apresentam um alto
grau de influência (Quadro 21) e grau de saliência (Quadro 29) sobre o processo decisório da
IES. Em seguida, os técnicos-administrativos com um quantitativo de 12 citações na análise do
material coletado (as atas). Aqui também parece haver uma contradição, já que os técnicos,
apesar de apresentarem certo grau de influência e saliência no processo decisório, não estão
entre os stakeholders mais salientes e nem mais influentes. Esse fato pode ter relacionado há
uma pauta recorrente, como a jornada de trabalho de 30 horas semanais e/ou uma
representatividade dos técnicos nessa estrutura já na sua formação, como afirma R9, “O
colegiado aqui teve algumas condições diferentes que era muito comum na estrutura da IES B,
por exemplo, não tinha a figura dos representantes técnicos-administrativos, aqui na nossa
primeira versão do regimento interno da IES B já foi incluída essa parte”. Quanto aos
estudantes, percebe-se uma maior participação quando comparado com a IES A, inclusive
discordando e criticando o processo decisório da estrutura num determinado momento, como o
trecho, “A discente X fala que a venda de produtos por alunos não está gerando problemas
para a Universidade e que o Colegiado não é um espaço democrático”. Quando comparado
com outros stakeholders salientes e influentes da IES B, os alunos também não estão entre os
stakeholders mais influentes. Ressalta-se que assim como ocorre na IES A, o governo federal,
alta gestão e sociedade brasileira apresentam um baixo grau de citações desses stakeholders nas
referidas atas, o que pode estar relacionado à pautas muito mais acadêmicas e/ou de gestão de
pessoas, como exemplo aprovação de progressões nas carreias de servidores,

do que

propriamente sobre elementos de uma gestão estratégica da IES, já que tanto o governo federal
e a alta gestão apresentaram um alto grau de influência e saliência para os respondentes da IES
B.
Quanto aos códigos mencionados sobre o processo decisório, percebe-se uma boa
participação por parte dos membros de colegiado da IES B, através de elementos relacionados
ao processo de tomada de decisão nessas arenas, como as palavras “aprovar”, “opinar” e “votar”
e suas flexões verbais nas atas das reuniões da respectiva instituição. Como previamente
mencionado, os temas abordados estão mais relacionados as demandas dos stakeholders, como
os professores, estudantes e técnicos-administrativos, do que stakeholders como a alta gestão,
governo federal e a sociedade brasileira como demonstrado no quadro 45. Não obstante,
percebe-se um maior equilíbrio das demandas (citações) desses três stakeholders, professores
(13), estudantes (11) e técnicos (12) quando comparado com a IES A, onde prevalece uma
demanda (citações) maior dos professores (19) do que os demais stakeholders, como estudantes
(11) e técnicos (10). Verificou-se também nos documentos analisados da IES B, um grau maior
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de discordância quando comparado a IES A, mas não impactando de forma expressiva o
processo decisório. Observou-se sim, elementos de esclarecimento (opinião), de sugestão
(recomendar e sugerir), de aprovação (aprovar) e decisão (decidir, votar).

4.3.4 Compreensão sobre o atendimento de demandas dos stakeholders internos e
externos das IES

Nesta categoria buscou-se complementar o referencial teórico, em especial a opinião
dos respondentes sobre atendimento das demandas dos stakeholders internos e externo por parte
dos gestores das IES estudadas. Desse modo, objetiva-se com a análise dessa categoria a
compreensão dos respondentes sobre aspectos de reivindicações dos stakeholders e sua relação
com o desempenho organizacional das referidas IES.
Nos quadros 46 e 47, estão relacionados os trechos das respostas obtidas nos
questionários selecionados buscando sobre o grau de atendimento dessas demandas pelos
gestores das IES.
Quadro 46 ― Amostras relacionadas aos atendimentos de demandas dos stakeholders da IES A.
Respondentes
R1

R3

R4

R5

Trecho obtido
Stakeholders internos: “Não sua totalidade, mas a grande maioria atende sim. Existe sim um
esforço e um empenho da gestão e de toda equipe. Realmente aqui o pessoal é muito unido
para fazer as coisas, isso é necessário e por isso as coisas acontecem”.
Stakeholders internos: “eu acho que sim, eu acho que o grande problema todo na gestão é o
financeiro, as vezes a gente até quer atender, você tem os projetos para atender e as vezes a
gente esbarra sempre na questão orçamentária e financeira. A gente sabe que algumas áreas
demandam muito mais, outras muito menos, eu acho que aquelas demandas que dependem
menos de orçamento e financeiro talvez são mais bem atendidas do que as outras que
dependem”.
Stakeholders internos: “eu acredito que eles têm caminhado a isso, tem tentado a fazer isso, em
algum momento tem falhas como é normal, mas tentam atender sim, eu acho que, posso estar
parecendo até piegas, não é a questão de estar puxando saco da instituição não, mas é difícil
você ver em outras instituições onde você abre para essas sessões de diálogo, é muito difícil.
Eu já trabalhei em instituição privada e instituição pública, agora em uma instituição pública,
eu vejo que na instituição pública existe uma preocupação maior principalmente com os
stakeholders que, às vezes, estão na outra ponta, que eu falo, no meu caso, que é os alunos,
existe essa preocupação”.
Stakeholders externos: “Não, nós ainda não atendemos todos não, então atendemos a área
comercial, a comunidade, nós atendemos com algumas pequenas atividades que, lógico, tem
sua relevância, mas não chegam a impactar, nós ainda não temos uma situação que podemos
impactar, nós temos os trabalhos com essas comunidades”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Quadro 47 ― Amostras relacionadas aos atendimentos de demandas dos stakeholders da IES B.
Respondentes
R6

R8

R7

R9

Trecho obtido
“Sim, conseguem, de maneira geral sim. Só vale destacar que as demandas são muito voláteis,
né. Você pode ter uma demanda estudantil que aconteça agora e depois não acontece em outro
momento. De maneira geral, os gestores fazem um esforço para atender aquilo quer era
colocado (como demanda)”.
“Sim, acho que sim, na média do possível, na medida que está dentro do alcance, o esforço é
muito grande. Inclusive para atender as demandas de todos os grupos. Até agora todos os
diretores que passaram por aqui, assim, eles são imparciais, pois atendem as demandas de todos
os grupos independentes de divergências políticas”.
“Eu acredito que os gestores conseguem atender as demandas dos stakeholders internos. Já aos
stakeholders externos, o problema é que aparecem poucas, mas que chegam eu acho que a
gente consegue atender dentro do possível”.
“As demandas dos stakeholders que necessitam da utilização de recursos financeirosorçamentários são as mais difíceis de atender”.
“É difícil, plenamente não”.
“No caso dos chefes de departamentos e coordenadores de cursos as demandas são muito
pontuais e específicas. Já no caso do Diretor de Unidade, ele demandado por questões da
Administração Central e precisa resolver muitos problemas operacionais e acaba não sobrando
muito tempo para uma gestão estratégia geral”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A análise dos quadros 46 e 47 demonstra que a gestão de IES não é uma atividade trivial,
mas sim uma atividade de grande responsabilidade. No caso da IES A, percebe-se uma
concordância entre os respondentes, em especial sobre os stakeholders internos sobre os
atendimentos de suas demandas. Os respondentes demonstram que existe um esforço da gestão
dos membros de sua equipe no atendimento das demandas apresentadas pelos stakeholders,
principalmente dos stakeholders internos da IES A, como estudantes, docentes e técnicos.
Ressaltam que a questão orçamentária, como instituição pública, prejudica um melhor
atendimento das demandas dos stakeholders. Por fim, há um empenho por parte dos gestores
da IES de maior aproximação com stakeholders externos, visando conhecer suas demandas e
estreitar o relacionamento deles com a referida IES.
De maneira semelhante, os respondentes da IES B que a gestão e acolhimento de
demandas dos stakeholders também não é uma tarefa simples. No caso da IES B, percebe-se
também uma concordância entre os respondentes sobre o atendimento das demandas dos
stakeholders, em especial os stakeholders internos. Neste contexto, reforça-se o esforço e
atitude proativa dos gestores na tratativa das demandas dos diversos stakeholders, bem como a
característica da volatidade de demandas dos stakeholders como preconizado por Barakat,
Parente e Sarturi (2018). Em seguida, evidenciam que as demandas dos stakeholders externos
tem a característica de serem pontuais, mas quando recebidas pela gestão da IES B, são
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atendidas, diferente do que evidenciado na IES A. Por fim, destaca-se que os gestores da IES
B, acabam por estar muito envolvidos em questões operacionais, o que prejudica ações mais
estratégicas de relacionamento com os stakeholders-chaves da organização e que as demandas
que envolvem dispêndio orçamentário-financeiro são mais complexas de serem atendidas,
assim como ocorre na IES A.
Destarte, percebe-se que em ambas IES existe uma tentativa e um esforço para o
atendimento dos stakeholders, principalmente os mais próximos das organizações, como
estudantes e docentes e que a questão orçamentária é um fator limitante para o atendimento de
demandas que necessitam de recursos, sobretudo para ações relacionadas a melhoria de
estruturas das IES ou de financiamento de pesquisas.

4.3.5 Compreensão sobre aspectos relacionados a quantidade de instâncias internas de
governança nas IES

Nesta categoria emergente, buscou-se complementar o referencial teórico, em especial
sobre a quantidade de instâncias internas de governança nas IES e sua influência no processo
decisório dessas organizações. Desse modo, objetiva-se com análise dessa categoria a
compreensão dos respondentes sobre aspectos sobre o quantitativo e formas de estruturas de
governança são relevantes para IES estudadas.
Nos quadros 48 e 49, estão relacionados os trechos selecionados das respostas obtidas
no questionário, buscando sobre o quantitativo de instâncias de governança nas IES e sua
influência no processo de tomada de decisão.
Quadro 48 ― Amostras relacionadas ao quantitativo do Conselho do Campus da IES A.
Respondentes
R1
R2

R3
R5

Trecho obtido
“O CONPUS é primordial e suficiente no momento”.
“Hoje o que e gente tem aqui, cara, vamos lá, a gente é uma unidade hoje com em torno de 80
servidores e o conselho, se eu não me engano, ele está em torno ali de 15 a 17 pessoas, então
eu estou de um conselho ali, cara, que tem quase 25% de toda a população acadêmica do
campus. Então eu acho que seria talvez meio redundante você ter conselhos intermediários”.
“Eu acho que a instituição é pequena, eu acho que um conselho eu só acho que ele precisaria
ser melhorado a composição dele, mas eu acho que um conselho só seria interessante”.
“Eu acho que um só é suficiente porque aí começa a burocratizar demais, já começa a criar
muitas instâncias, e aí o processo decisório fica mais difícil”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Quadro 49 ― Amostras relacionadas ao quantitativo do Colegiado de Unidade da IES B.
Respondentes
R6

R7
R11

Trecho obtido
“Tem uns 15 colegiados rodando aqui simultaneamente e cada um competência bem definida.
Cada curso tem um colegiado, cada departamento tem um colegiado, da pós-graduação tem um
colegiado. Claro que o maior e que determina ações da unidade, é o colegiado de unidade”.
“Eu acho que não seria necessário mais do que já existe”.
“Eu acho que se tivesse dois colegiados acessórios, de pesquisa e extensão, subordinados ao
colegiado da unidade seria interessante”.
“Então assuntos que você precisa de uma determinada urgência, você acaba não tendo porque
se debate muito e efetivamente decide pouco”.
“Assim, se for para ser do jeito que é, o que tem já demais”.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A análise dos quadros 48 e 49 atesta uma parcial concordância entre os respondentes
das duas IES. No caso da IES A, os respondentes entendem que apenas o conselho do campus
(CONPUS) e os colegiados de cursos são suficientes, e reforçam que pelo tamanho da estrutura
organizacional e da comunidade acadêmica, o CONPUS como uma instância de governança,
onde os stakeholders estão representados e influenciam no processo decisório da IES é
suficiente. Cabe ressaltar, que um aumento dessas estruturas, na opinião dos respondentes teria
um efeito negativo sobre o processo decisório da IES A, tornando-o mais moroso e burocrático.
De maneira semelhante, na IES B, a opinião dos respondentes é que o colegiado de
unidade e demais colegiados (departamentos e coordenações) são suficientes para estrutura da
IES e para o conhecimento das demandas dos stakeholders, de maneira semelhante como ocorre
na IES A.
Neste contexto, conclui-se que a quantidade de instância de governança, em especial o
Conselho do Campus (IES A) e Colegiado de Unidade (IES B) são suficientes para essas
organizações, já que a maioria dos respondentes demonstram que o aumento dessas estruturas
teria um impacto negativo no processo decisório, prejudicando decisões de caráter mais urgente
ou “burocratizando” a tomada de decisão dessas IES. Não obstante, existem considerações por
parte dos respondentes das duas IES sobre a morosidade e efetividade do processo decisório
e/ou ajustes na composição dessas instâncias de governança (Conselho do Campus e Colegiado
de Unidade) nas IES estudadas.
Por se tratar de uma categoria emergente, já que durante a elaboração do referencial
teórico, não se encontrou na literatura em relação à temática desta categoria, o quantitativo de
estruturas de governança intermediárias para realidade de campus de IES. Todavia, essas
instâncias intermediárias estão presentes na estrutura de governança das IES como um todo e
não é comum à sua presença para uma realidade de campus, como é o caso das IES A e B.
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4.4 VALIDAÇÃO

DAS

PROPOSIÇÕES

TEÓRICAS

E

GENERALIZAÇÕES

ANALÍTICAS

Nesta seção, se estabeleceu uma ação de triangulação entre teoria/dados/teoria,
ancorado pelos diversos métodos e fontes de coleta de dados neste estudo (questionário,
observação participante e pesquisa documental) de modo a permitir uma abordagem, sobre
múltiplas perspectivas e garantir a validade (acurácia, credibilidade e autenticidade). Ao longo
do capítulo anterior já foi possível identificar algumas relações, por isso esta seção mostra os
resultados e o conjunto das análises que foram feitas separadamente com base nas proposições
da pesquisa, a luz tanto da teoria quanto dos dados encontrados pela análise do material
resultantes dos diversos instrumentos de coleta de dados desta pesquisa.

4.4.1 A ordem prioritária dos stakeholders será a mesma seja pelo critério de saliência
ou influência

De forma inicial, para entender como os stakeholders são priorizados pela gestão da IES
é preciso salientar a importância de saber quem são os stakeholders dessas organizações já que
a identificação e a priorização dessas partes interessadas são elementos inerentes de uma gestão
estratégica de stakeholders. Neste cenário, Mainardes et al. (2010) contextualiza que a
identificação e priorização de stakeholders não é uma tarefa trivial, mas que são etapas
necessárias visando a construção de vantagens competitivas, através da percepção de quem são
esses stakeholders, quais as suas demandas e de forma a IES pode supri-la.
Nesta mesma seara, Burrows (1999) afirma que a literatura sobre organizações de ensino
superior são repletas de lista de grupos de stakeholders que relacionam com essas organizações
e diversos modelos de como os gestores podem atender as demandas e expectativas das partes
interessadas, todavia ainda é insuficiente sobre quais são os meios e formas que os gestores
acadêmicos identificam seus stakeholders-chaves e a forma que devem priorizá-los no
atendimento de demandas e no processo decisório dessas organizações.
A literatura apresenta exemplos de quem são os stakeholders nessas organizações de
ensino superior. Para Amaral e Magalhães (2000), os stakeholders inseridos em um ambiente
do ensino superior são pessoas ou entidades com algum direito de intervenção nessas
organizações, pois possuem interesse legítimo nelas. Já para Kettunen (2015), afirma que os
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estudantes, professores, institutos de pesquisas, órgãos de financiamento de pesquisa,
empregadores, sociedade civil são exemplos de stakeholders relacionados às IES.
Conhecer e buscar atender as expectativas de seus stakeholders-chaves é cerne da teoria
dos stakeholders e está relacionado a busca de eficiência e eficácia de uma organização. Assim,
Lourenço e Mano (2014) demonstram que as organizações precisam ter uma estratégia
organizacional voltada tanto para elementos internos da organização como para elementos
externos, como a relação com seus principais stakeholders e buscar meios de atender suas
expectativas e demandas do mesmo modo que buscam instituir processos internos eficientes e
eficazes. Assim, na gestão e na governança das IES se faz necessário conhecer os diferentes
stakeholders que se relacionam com a IES e como satisfazer suas expectativas, já que esta
condição é requisito primordial para o desempenho organizacional (LOURENÇO; MANO,
2014).
Assim, utilizando de procedimentos de coletas de dados desta pesquisa e ancorado no
referencial teórico, buscou-se compreender se os stakeholders são priorizados pelos gestores
no processo decisório pelo critério de influência, a luz do New university stakeholder model de
Mainardes et al. (2012) ou pelo critério da Saliência, Modelo de Saliência de Stakeholders de
Mitchell et al. (1997). Isto posto, o quadro 50 apresenta a classificação dos stakeholders com
base no atributo influência e saliência para a IES A e o quadro 51 apresenta a classificação dos
stakeholders com base no atributo influência e saliência para IES B.
Quadro 50 ― Classificação dos Stakeholders com base nos atributos influência e saliência da
IES A.
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stakeholders
Professores e Pesquisadores
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos Superiores)
Estudantes
Governo Federal (Ministério da Educação)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Comunidade Científica
Sociedade Brasileira
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Comunidade Local
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico

Influência
5
5
4,8
4,8
4,6
4,4
4,25
4,2
4
4

Saliência
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Discricionários

11

Outras Instituições de Ensino Superior

4

Não-Stakeholders

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
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Quadro 51 ― Classificação dos Stakeholders com base nos atributos influência e saliência da
IES B.
Posição
1
2
3
4
5

Stakeholders
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos Superiores)
Professores e Pesquisadores
Governo Federal (Ministério da Educação)
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)

Influência
5,00
4,83
4,83
4,20
4,00

Saliência
Definitivos
Definitivos
Definitivos
Dominantes
Definitivos

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Isto posto, o conhecimento por parte dos gestores das IES sobre quem são os
stakeholders a serem priorizados no processo decisório de modo a garantir um desempenho
organizacional sustentável se mostra como condição primordial. Contudo, a análise dos quadros
50 e 51, permite concluir que a priorização dos stakeholders não seria a mesma ao se utilizar o
atributo influência e a saliência nas duas IES. À vista disso, não sendo possível a validação da
proposição desta seção.
Neste contexto, Mainardes et al. (2012) demonstram que o modelo de Mitchell et al.
(1997) possui como limitação, a ausência de meios de priorização e diferenciação pelos gestores
dentro de uma mesma categoria de stakeholders, classificados pelo modelo da saliência.
Todavia, a utilização de forma combinada do modelo de saliência de Mitchell et al. (1997) e o
modelo de New university stakeholder de Mainardes et al. (2012), permite aos gestores a noção
de quem são os seus stakeholders estratégicos, classificados como definitivos no modelo de
saliência de Mitchell et al. (1997) e em seguida sua posterior diferenciação e priorização pelos
gestores das IES com base no grau de influência que esses stakeholders definitivos possuem no
processo de tomada de decisão das referidas organizações (MITCHELL et al., 1997;
MAINARDES et al., 2012).
Neste contexto, só a influência não se mostra suficiente já que stakeholders podem
apresentar uma grande influência no processo decisório das IES, e não serem considerados
definitivos, que são os stakeholders mais importantes para organização, pois apresentam poder,
legitimidade e urgência em suas demandas. São estratégicos e devem receber um
acompanhamento constante de suas demandas pelos gestores (MITCHELL et al., 1997). Assim,
stakeholders como escolas de nível médio e/ou técnico são considerados stakeholders
discricionários no modelo de saliência, ficando aos gestores da IES A, a cargo ou não de atender
suas demandas, apesar de sua relativa influência no processo decisório da referida IES. De
modo semelhante na IES B, os Financiadores Públicos de Pesquisa são classificados como
dominantes pelo modelo de saliência, sendo considerados stakeholders importantes, mas suas
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demandas carecem do atributo urgência, apesar de sua relativa influência no processo decisório
da referida IES.
Isto posto, ressalta-se que a priorização dos stakeholders não seria a mesma ao se
utilizar o atributo influência e a saliência nas duas IES, todavia em ambos os casos a grande
maioria dos stakeholders definitivos são influentes nos processos decisórios das IES A (81%)
e da IES B (80%). Contudo, cabe ressaltar que ordem prioritária dos stakeholders não será a
mesma seja pelo critério de saliência ou influência, por isso esta proposição não poder ser
validada.
Assim, para análise dos stakeholders de uma IES, é fundamental que seus gestores,
busquem compreender quem são os seus stakeholders da organização, quais são as suas
expectativas e demandas e qual o grau de atenção que devem dar a cada um deles (LAM;
PANG, 2003; MAINARDES et al., 2010), principalmente num cenário onde a alocação de
recursos não é baseada em demandas (“inputs”) e sim em indicadores de desempenho, bem
como o

critério de avaliações das IES não são mais baseados em reputação, mas na

demonstração de competência e eficiência em gestão (LAM; PANG, 2003, p. 83).

4.4.2 Nem todos os stakeholders externos estão representados e participam das
estruturas de governança e do processo decisório das IES

Neste quadro, buscou-se verificar sobre se os stakeholders externos as IES, participam
do processo decisório e estão representados nas arenas de tomada de decisão das IES A e B.
Este fato é relevante, pois a junção entre os interesses da organização e de suas partes
interessadas em uma mesma direção permite uma maior geração de valor para ambas as partes
do que se essas agissem de forma isolada (FREEMAN, 2017). Assim, Kettunen (2015),
demonstra que institutos de pesquisas, órgãos de financiamento de pesquisa, empregadores,
sociedade civil são exemplos de stakeholders externos relacionados às IES.
Neste contexto, as organizações, como as IES possuem stakeholders internos, como
estudantes, professores, técnico-administrativos e stakeholders externos, como financiadores
públicos de pesquisa, comunidade científica, a comunidade local e a sociedade civil. Dessa
forma, se faz necessário que as instâncias deliberativas das IES sejam democráticas, com
participação do processo decisório de forma efetiva de atores internos e externos à organização
(KLEIN et al., 2018).
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Com base dos dados coletados, em especial a parte IV do questionário e os regimentos
das instâncias deliberativas das IES A e B (Conselho do Campus e Colegiado de Unidade) e
adoção dos procedimentos de análise de conteúdo, observação participante e pesquisa
documental foi possível verificar que os stakeholders externos não participam dessas arenas de
decisão das referidas IES. À vista disso, não foi possível a validação da proposição desta seção,
já que nenhum dos stakeholders externos estão representados e participam das estruturas de
governança e do processo decisório das IES pesquisadas.
Apesar disso, a importância da participação desses stakeholders nessas instâncias
deliberativas é diferente na opinião dos respondentes das IES A e B. Na IES A, a maioria dos
respondentes acredita que elemento externo a organização deveria fazer parte da estrutura de
governança. Com a presença de stakeholder externo, esses grupos ou indivíduos poderiam
fornecer à gestão uma visão de fora da organização e/ou tornar mais direta a comunicação sobre
que tipos de demandas os stakeholders externos anseiam em terem atendidas pela IES A.
Já na IES B, o quadro é contrário, já que a figura do represente externo não é essencial
para a melhoria da estrutura de governança na referida IES. Quanto a composição, os
respondentes acreditam que o colegiado está bem representado com o quantitativo de docentes,
discentes e técnicos da IES e ponderam que os assuntos debatidos no colegiado são mais do
interesse dos stakeholders internos do que externos a organização.
Isto posto, a participação de stakeholders externos nessas instâncias pode estar
relacionado a fatores intrínsecos e da cultura organizacional de cada IES, bem como o
entendimento da importância desse stakeholders externos para a organização ou mesmo que as
estratégias adotadas para se relacionarem com eles e tomar conhecimento de suas demandas e
interesses já são suficientes sem a participação dos mesmos nessas estruturas de tomada de
decisão da IES.

4.4.3 A participação dos stakeholders no conselho universitário e em outras estruturas
de governança está condicionada a sua saliência e influência

Nesta seção, buscou-se se o grau de influência e/ou saliência dos stakeholders das IES
estudadas, estaria relacionado a participação desse stakeholders em instância de governança,
como conselhos universitários, conselhos diretores ou outras estruturas de governança.
Assim, com base dos dados coletados, em especial a parte IV do questionário e do
material da pesquisa documental (atas e regimentos) nas duas IES, que a opinião dos
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respondentes é que os stakeholders das IES estão representados nessas instâncias deliberativas
e sua composição é determinado no regimento e/ou estatutos que cada IES elabora para cada
uma de suas estruturas de governança. São stakeholders representados nas instâncias
deliberativas da IES A e B, os professores e pesquisadores, os estudantes e servidores técnicoadministrativos.
Todavia, percebe-se que a composição dessas estruturas não tende para um equilíbrio
de poder entre os stakeholders das IES e este fato pode estar relacionado ao grau de influência
e/ou saliência de um stakeholder nas duas IES.
Como demonstrado anteriormente, os professores e pesquisadores são stakeholders
influentes em ambas as IES pesquisadas. Na IES A, esses stakeholders foram classificados
como os mais influentes do processo decisório junto com a alta gestão e como um stakeholder
definitivo na organização. Essa condição é semelhante na IES B, onde os professores e
pesquisadores apresentam o segundo maior poder de influência no processo decisório da IES e
são classificados como stakeholders definitivos. O quadro 52 apresenta o grau de influência e
de saliência dos stakeholders supracitados para IES A e B.
Quadro 52 ― Apresenta o grau de influência e saliência da IES A e B.

4,83
3,83

Saliência IES
A
Definitivos
Definitivos

Saliência IES
B
Definitivos
Perigosos

4,00

Definitivos

Definitivos

Stakeholders

Influência na IES A

Influência na IES B

Professores e Pesquisadores
Estudantes
Servidores Técnicos (Não
Acadêmicos)

5
4,8
4,6

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Neste contexto, os professores e pesquisadores representam 72% do Conselho do
Campus na IES A e 74% do Colegiado de Unidade na IES B. Como as duas instituições
pesquisadas são organizações públicas, elas precisam pautar suas normas e regulamentos em
consonância com o ordenamento jurídico vigente. Deste modo, de acordo com parágrafo único
do art. 56 da Lei 9.394/95, “[...] os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada
órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes”. Isto posto, as duas IES atendem
ao marco legal da representação de docentes nos assentos dessas instâncias de deliberação das
referidas IES.
Interessa saber, que os docentes em instituição de ensino superior acabam por exercer
diversos papeis nestas organizações. Os professores e pesquisadores atuam tanto na área
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acadêmica como atores do processo de ensino, pesquisa e extensão, bem como na área
administrativa, como coordenadores de cursos, chefes de departamento, cargos de direção e
como membros de órgãos colegiados de decisão, como os colegiados de cursos e colegiados de
unidades.
Isto posto, é necessário que as IES estabeleçam diretrizes de modo a promover uma
clara separação e definição de papéis, funções e responsabilidades dos membros de instâncias
colegiadas, bem como a definição de alçadas de decisão de cada instância e adoção de
mecanismos que permitam que os atores que compõem essas instâncias, em especial, os
professores possam manifestar de forma tempestiva o conflito de interesse de alguma matéria
a ser discutida em órgãos colegiados e que poderiam influenciar o processo de tomada de
decisão com decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização (IBGC,
2015).
Assim, apesar dos estudantes e servidores técnicos terem sido classificados como
stakeholders definitivos na IES A com base no modelo de Mitchell et al. (1997) e com
influência no processo decisório de acordo com a opinião dos respondentes de ambas as IES,
contudo na prática, esses stakeholders, estudantes e técnicos apresentam uma participação
inferior nos conselhos/colegiados das referidas IES. No caso da IES A, os estudantes
representam 17% dos membros do Conselhos do Campus e os servidores técnicos representam
11%. Já no caso da IES B, os estudantes e servidores técnicos representam 13% respectivamente
dos membros do colegiado da unidade da referida IES. Interessa saber, que os estudantes na
IES B foram classificados como stakeholders perigosos já que apresentarem o atributo poder e
urgência, mas não apresentaram o atributo legitimidade na opinião dos respondentes da referida
IES. Como a análise do atributo legitimidade leva em consideração a opinião de demandas
legítimas e não legítimas, concluiu-se que na opinião dos respondentes esses stakeholders
podem estar apresentando uma maior quantidade demandas não legitimas do que legitimas para
os gestores dessa IES no momento da pesquisa. Interessa saber, que as demandas do
stakeholders tem como característica a volatidade e que sofrem variações conforme
preconizado por Barakat, Parente e Sarturi (2018).
Em suma, não foi possível validar a terceira proposição deste estudo, uma vez que tanto
estudantes como servidores técnicos foram considerados com stakeholders importantes para as
IES, por serem definitivos (IES A), perigosos (IES B) e influentes do processo decisório, mas
apresentam uma baixa participação das arenas de deliberação das IES ( A e B), objeto desta
pesquisa quando comparados com os professores e pesquisadores.
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4.4.4 As decisões tomadas nas estruturas de governança favorecem os grupos
prioritários de stakeholders

Nesta seção, buscou-se a compreensão de uma relação entre priorização de stakeholders
nas IES e as decisões que são tomadas nas instâncias deliberativas das respectivas IES. Assim,
as decisões nas organizações podem estar centradas em um único indivíduo, como no caso de
presidente de uma corporação ou o processo de tomada de decisão estar a cargo de instâncias
colegiadas, como conselhos universitários, de Campus ou de colegiados de unidades
acadêmicas (PRÉVE; MORITZ; PEREIRA, 2010).
Logo, o processo decisório é um elemento central e natural inerente a qualquer
organização, em especial as complexas, mas que se apresentam de forma distinta quando
realizado em uma empresa ou instituição pública como uma universidade (SORGETZ, 2016).
Segundo Mainardes (2010), as IES são organizações complexas, pois interagem como
diversos stakeholders e setores da sociedade como nenhuma outra organização. Para Rodrigues
(1985), nas organizações universitárias, o processo decisório é singular devido à ambivalência
de objetivos, a divisão em diversas subculturas é caracterizada pela diversidade.
Neste contexto, com base nos dados coletados através dos questionários, da pesquisa
documental e da observação, percebe-se algumas diferenças entres IES estudadas. No caso da
IES A, a opinião dos respondentes é que o processo de tomada de decisão é democrático, as
demandas dos stakeholders são debatidas e há uma ampla representação por parte dos
stakeholders, principalmente dos stakeholders internos, como os estudantes, os professores e
os técnico-administrativos. Contudo, em vista a análise das atas da referida instituição, percebese um número muito maior de elementos relacionados as demandas dos docentes (19) frente
aos demais stakeholders, como os estudantes (11), técnico-administrativos (10), alta gestão (8)
e o governo federal (0). Assim, como previamente mencionado a influência, a saliência e a
predominância da composição desses stakeholder na instância deliberativa pode influenciar
sobre as demandas a serem discutidas nessas estruturas de governança e como consequência a
predominância de modelo político de tomada de decisão, caracterizado pelas negociações e a
prevalência de interesses pessoais e/ou de categorias no processo decisório dessas instâncias
deliberativas (SALM; TOMAS; AMBONI, 2013; SORGETZ, 2016).
Já na IES B, percebe-se que o processo de tomada de decisão e priorização dos
stakeholders segue uma lógica diferente da anteriormente mencionada para IES anterior. Nessa
organização, verifica-se um equilíbrio entre os elementos relacionados as demandas dos três
stakeholders internos e representados nessa instância deliberativa, os professores (13), técnico-

136

administrativos (12), estudantes (11). Cabe ressaltar, que o processo decisório é influenciado
pelo conflito de grupos divergentes sobre o papel que a IES deve ter na sociedade e o que pode
caracterizar a multiplicidade de interesses, quando diversos grupos tentam perseguir objetivos
diferentes e conflitantes (SALM; TOMAS; AMBONI, 2013).
Neste contexto, a opinião de alguns respondentes tanto da IES A e B, permite concluir
que essas instâncias podem estar debatendo temas essencialmente acadêmicos ou de interesse
particulares de um determinado grupo ou stakeholders, mas que não estão relacionados a
elementos mais estratégicos ou de interesse da coletividade. Desse modo, uma importante
prática de governança é separação das atribuições que são pertinentes aos conselhos e
colegiados das IES, como a responsabilidade na definição de estratégias e objetivos a serem
alcançados pelas organizações e as diretorias, como estruturas de gestão, as quais cabem o
esforço necessário para alcançar os resultados esperados definidos nas estratégias das IES, em
consonância com os interesses das partes interessadas que suportam as referidas IES (BRASIL,
2008). Isto posto, as IES devem estabelecer um conjunto institucional de alçadas de decisão e
discriminar o que é de competência dos diretores e das instâncias deliberativas, como conselhos
e colegiados (IBGC, 2015).
Nesta seara, os regimentos ou estatutos das IES devem disciplinar as atribuições e
responsabilidade dos órgãos relacionados a estratégia organizacional, como os conselhos e
colegiados (funções estratégicas) e as atribuições e responsabilidade das diretorias (funções
executivas). Assim, clara divisão das atribuições dos conselhos de campus e colegiados de
unidades (estruturas de governança) e as diretorias (estruturas de gestão) de modo a estabelecer
boas práticas em governança que permitam otimizar e preservar o valor e sustentabilidade das
organizações (BRASIL, 2008; POLIZEL; STEINBERG, 2013).
Neste quadro, outro elemento que permite verificar sobre a priorização de stakeholders
nessas instâncias deliberativas é sobre se as demandas e interesses desses stakeholders são
recebidos e atendidos por parte dos gestores das IES. Neste caso, existe uma concordância para
duas IES, onde é demonstrado que existe um esforço para o atendimento dos stakeholders,
principalmente os mais próximos das organizações, como estudantes, stakeholders com relativa
influência nas duas IES e docentes, stakeholders influentes e salientes para ambas as IES.
Finalmente, apesar das diferenças encontradas entre as IES A e B, quanto ao modelo de
processo decisório adotado e quanto ao favorecimento de determinados grupos nas instâncias
de governança, foi possível validar essa proposição já que as decisões nas organizações são
tomadas com o objetivo de atender as demandas dos seus principais stakeholders. Por
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conseguinte, apenas uma das quatros proposições sugeridas nesta pesquisa foi passível de
validação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desta dissertação foi analisar com as IES se relacionam com seus
stakeholders, de forma eles sugestionam e participam do processo decisório com a participação
de estruturas de governança e arenas de decisão nas IES que foram objeto desta pesquisa, por
meio de um estudo de multicasos. Para alcançar os resultados apresentados, buscou-se definir
objetivos secundários ou específicos, que permitissem cada um dos pontos de análise, bem
como fosse admissível estabelecer uma ligação entre eles de modo a subsidiar o objetivo geral
deste estudo.
Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi compreender a influência e saliência dos
stakeholders e a participação deles nas estruturas de governança e no processo decisório de 2
campi de duas Instituições de Ensino Superior Públicas. O uso da triangulação de dados
(teoria/dados/teoria) permitiu o alcance do objetivo central deste estudo, pois foi possível
determinar a importância de conhecer os stakeholders que se relacionam com as IES, métodos
de classificação e priorização desses stakeholders, em especial em organizações como as IES
que apresentam uma diversidade de stakeholders, com uma diversidade de demandas e
interesses, em geral antagônicos. Tal situação demonstra que a gestão de uma IES não é uma
atividade trivial, mas apesar de a literatura sobre o tema ainda ser escassa especificamente para
a realidade dessas organizações é possível a adoção de elementos de relacionamento e
priorização de stakeholders demonstrados na literatura.
Neste contexto, conclui-se que o objetivo de identificar e priorizar os stakeholders com
base na saliência e influência foi atendido, já que foi possível a consolidação dos stakeholders
de cada uma das IES pesquisadas (FREEMAN, 1984; AMARAL; MAGALHÃES, 2000;
SANTOS, 2006; MAINARDES et al., 2013; KETTUNEN, 2015), bem como a classificação
desses stakeholders e igualmente no modelo de saliência de Mitchell et al. (1997), como no
New university stakeholder de Mainardes et al. (2012).
Dessa forma, procedeu-se a identificação e classificação dos principais stakeholders de
cada IES pesquisada nos respectivos modelos supracitados. Os resultados demonstraram que
os professores, a alta gestão, os estudantes, o governo federal e os servidores técnicoadministrativos são os stakeholders mais importantes nas IES e devem ter suas expectativas e
demandas acompanhas de perto pelos gestores dessas organizações. Contudo, foi possível
concluir que o entendimento de quem são os stakeholders e a importância do relacionamento
entre eles, em especial sobre elementos de priorização é maior numa IES do que na outra. Nesse
cenário, foi possível detalhar o grau de influência no processo decisório que esses stakeholders
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possuem nas respectivas organizações, bem como a possibilidade de classificá-los mediante a
posse de atributos de poder, legitimidade, urgência e influência ancorados em modelos teóricos
de Mitchell et al. (1997) e Mainardes et al. (2012) para atender o primeiro e segundo objetivos
específicos.
Outro ponto de destaque verificado neste estudo, foi a possibilidade de utilização em
conjunto dos dois modelos, o de saliência de Mitchell et al. (1997) e o New university
stakeholder de Mainardes et al. (2012) seria interessante. Neste sentido, seria possível
determinar os principais stakeholders das IES com base em sua saliência e que são estratégicos
para as organizações e posteriormente, mensurar o grau de influência que esses stakeholders
teriam no processo decisório das IES de modo a se estabelecer um mecanismo de priorização e
diferenciação pelos gestores dentro de uma mesma categoria de stakeholders classificado com
base no modelo de saliência de Mitchell et al. (1997).
Ato contínuo foi possível determinar a participação que esses stakeholders possuem nas
estruturas de governança, bem como a sua influência do no processo de tomada de decisão de
modo a atender o segundo objetivo específico desta pesquisa. Conclui-se que os principais
stakeholders internos nas organizações estão presentes nestas estruturas de governança, mas
que os professores e pesquisadores compõem a maior parcela de participação nessas instâncias
deliberativas (mais que 70%) e respondem pela maioria dos assuntos debatidos nessas arenas
de decisão. Quanto ao modelo de tomada de decisão, conclui-se que IES A tem a predominância
de modelo político de tomada de decisão, caracterizado pelas negociações e a prevalência de
interesses pessoais e/ou de categorias no processo decisório dessas instâncias deliberativas
(SALM; TOMAS; AMBONI, 2013; SORGETZ, 2016). Já o processo decisório da IES B é
influenciado pelo conflito de grupos divergentes sobre o papel que a respectiva IES deve ter na
sociedade e o que pode caracterizar a multiplicidade de interesses, quando diversos grupos
tentam perseguir objetivos diferentes e conflitantes (SALM; TOMAS; AMBONI, 2013). Cabe
ressaltar, que em ambas as IES os stakeholders externos não participam das instâncias
deliberativas das respectivas IES.
Isto posto, foi possível consolidar e detalhar a participação desses stakeholders nas
estruturas deliberativas das IES e sua relação com elementos conexos a governança
universitária e processo decisório nas IES estudadas para atender o terceiro objetivo específico
(PIMENTA, 2007; ITO, 2007; SALM; TOMASI; AMBONI, 2013; SORGETZ, 2016; KLEIN;
PIZZIO; RODRIGUES, 2018).
Por fim, para atender o quarto objetivo específico, buscou-se comparar o contexto das
duas instituições, em vista de materializar semelhanças e diferenças entre as IES pesquisadas,
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de modo a analisar e comparar a realidade pertinente a cada organização. Conclui-se que ambas
IES apresentam semelhanças quanto aos stakeholders estratégicos para as referidas instituições,
como os professores e pesquisadores, alta gestão, governo federal, os estudantes e os servidores
técnicos, bem como a composição das instâncias de governança e opinião que os gestores de
ambas IES buscam o atendimento das expectativas e demandas dos seus principais
stakeholders. Verificou-se também que as instâncias de governança possuem uma
predominância de assuntos de natureza estritamente acadêmica ou de interesses pessoais de
alguns grupos em detrimento a temas e discussões de nível mais estratégico e/ou coletivos.
Ao longo de todo o trabalho foram apresentados os argumentos que contribuem para os
elementos supramencionados. Quanto as diferenças, conclui-se que os respondentes das IES B
apresentam um maior conhecimento sobre a relação da organização com os seus stakeholders,
mecanismos de envolvimento das partes interessadas e maior familiaridade sobre formas de
priorização e diferenciação de stakeholders quando comparados com os respondentes da IES
A.
Em suma, sendo esta pesquisa um estudo qualitativo de multicasos, consolidou-se
semelhanças e diferenças entre as IES pesquisadas, de modo a analisar e comparar a realidade
pertinente a cada organização, e com isso verificar boas práticas de governança, gestão e/ou
estratégias de relacionamento com os seus stakeholders e que pudessem otimizar e preservar o
valor e sustentabilidade das organizações (POLIZEL; STEINBERG, 2013) para atender o
quarto objetivo específico.
Portanto, todos os objetivos foram alcançados, por meio dos dados coletados no
questionário (Apêndice A), pela pesquisa documental, pela observação participante, bem como
pela adoção do procedimento de caso múltiplos ancorado nos preceitos de Yin (2001) e do
procedimento de análise de conteúdo, tendo como âncora teórica o modelo de Bardin (1995).
Por fim, acredita-se que esta pesquisa tem potencial de contribuir tanto como o meio
acadêmico como sobre a governança e a gestão de IES públicas brasileira, a julgar por
consolidar pesquisas relacionadas a temática, bem como propõe que os dois métodos de
classificação e priorização de stakeholders em IES sejam utilizados de forma complementar,
como forma de mitigar as desvantagens de ambos os métodos, assim como pela complexidade
das organizações, como é o caso das IES estudadas. Isto posto, com base nos dados da pesquisa
elaborou-se um dashboard (APÊNCIDE D) de modo a oferecer aos gestores das IES uma
representação visual dos stakeholders salientes e influentes.
Assim sendo, esta pesquisa alcançou seus objetivos ainda que com algumas limitações.
Interessa saber, que as escolha dos participantes para resposta do questionário levou em
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consideração critérios técnicos, bem como o acesso do pesquisador aos respondentes. Isto
posto, a consequência foi a exclusão de respondentes como os estudantes, membros da alta
gestão da IES, membros do Governo Federal e outros. Por fim, este estudo é de natureza
qualitativa e foi restrito a duas IES públicas situadas na mesma região, de modo que não se
pretende ter uma generalização sobre a análise de stakeholders e processo de tomada de decisão
em outras organizações. Todavia, utilizou-se da estratégia da triangulação de modo a visualizar
o mesmo fenômeno por mais de uma fonte de dados, em vista de colaborar para a validade e
confiabilidade dessa pesquisa (ABDALLA et al., 2018).
Como sugestões para pesquisas futuras recomenda-se a busca da compreensão da
influência e saliência dos stakeholders e a participação deles nas estruturas de governança e no
processo decisório de outras organizações, em especial de IES privadas. Ademais, na coleta e
análise dos dados surgiu uma categoria emergente, sobre aspectos relacionados a quantidade de
instâncias internas de governança nas IES, a qual pode ser um interessante foco de análise em
pesquisas futuras.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Questionário de identificação e classificação de stakeholders
com base na influência

Nome do Entrevistado: (opcional)
Local:
Data:
Cargo:
Setor:
PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

1. Para você, dentre os indivíduos, grupos ou organizações listadas a seguir, quais são
stakeholders de sua organização?

Stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que possuem poder, influência e/ou
recursos para sugestionar ou interferir no processo decisório das organizações que se
relacionam.

Stakeholders
Estudantes
Professores e Pesquisadores
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Empregadores
Governo Local
Governo Federal (Ministério da Educação)
Outras Instituições de Ensino Superior
Comunidade Local
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico
Família dos Estudantes
Sociedade Brasileira
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral, Conselhos Superiores)
Conselhos e Ordens profissionais (Ex. CRA; CREA)
Financiadores Privados (Investidores)
Associações Comerciais
Ex-Estudantes

SIM

NÃO
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Stakeholders

SIM

NÃO

Comunidade Científica
Financiadores Públicos de Pesquisa (CAPES, FAPERJ)
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Santos (2006) e Mainardes et al. (2013)

1.1

Caso você tenha assinalado a opção “não” para algumas das opções, qual o motivo?

PARTE 2 – INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS

2. QUAL É O NÍVEL DE INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS NA IES? ATRIBUIR
NOTA DE 1 A 5 (QUANTO MAIOR O VALOR, MAIOR A IMPORTÂNCIA).

Influência é poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas.

STAKEHOLDERS

Qual o nível de influência de cada um desses grupos na IES?

INFLUÊNCIA
1
2
3
Estudantes
Professores e Pesquisadores
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Empregadores
Governo Local
Governo Federal (Ministério da
Educação)
Outras Instituições de Ensino Superior
Comunidade Local
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico
Família dos Estudantes
Sociedade Brasileira
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)
Financiadores Privados (Investidores)
Associações Comerciais
Ex-Estudantes
Comunidade Científica
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes (2010) e Mainardes et al. (2012).

4

5
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3. QUAL É O NÍVEL DE INFLUÊNCIA DA IES PARA COM OS STAKEHOLDERS?
ATRIBUIR NOTA DE 1 A 5 (QUANTO MAIOR O VALOR, MAIOR A
IMPORTÂNCIA).

STAKEHOLDERS

Qual o nível de influência de cada um desses grupos na IES?

INFLUÊNCIA
1
2
3
Estudantes
Professores e Pesquisadores
Servidores Técnicos (Não Acadêmicos)
Empregadores
Governo Local
Governo Federal (Ministério da
Educação)
Outras Instituições de Ensino Superior
Comunidade Local
Escolas de Ensino Médio e/ou Técnico
Família dos Estudantes
Sociedade Brasileira
Alta Gestão (Reitor, Diretor Geral,
Conselhos Superiores)
Conselhos e Ordens profissionais (Ex.
CRA; CREA)
Financiadores Privados (Investidores)
Associações Comerciais
Ex-Estudantes
Comunidade Científica
Financiadores Públicos de Pesquisa
(CAPES, FAPERJ)
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes (2010) e Mainardes et al. (2012).

4

5

PARTE 3 – SALIÊNCIA DOS STAKEHOLDERS

3. Para cada grupo ou indivíduo que você classificou como stakeholders da IES, qual é a
saliência dele em termos dos atributos poder, legitimidade e urgência? Atribuir nota de 1
a 5 (onde 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente).
•

Poder está relacionado com a capacidade de um determinado indivíduo ou organização
determinar que outrem realize uma atividade mesmo que contra sua vontade ou que
não faria se não fosse solicitado.
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•

Já a Legitimidade está relacionada a uma percepção generalizada se as ações,
demandas e reivindicações dos stakeholders são apropriadas ou desejáveis num
contexto moral, ético, social, de crenças e normas.

•

A urgência é o grau de atenção imediata que os gestores devem ter para as
reivindicações dos stakeholders.

PODER

Este stakeholder tem poder para impor suas reivindicações sobre a IES.
Discordo
Discordo
Nem Discordo
Concordo
Concordo
totalmente Parcialmente Nem Concordo Parcialmente totalmente
1
2
3
4
5

Este stakeholder tem poder
para
impor
suas
reivindicações sobre a IES.
Este stakeholder tem acesso e
capacidade de influenciar a
IES.
Este
stakeholder
tem
capacidade de oferecer ou
retirar
benefícios
econômicos da IES.
Este stakeholder tem poder
de impactar o prestígio e a
reputação da IES.
Este stakeholder tem poder
de impedir o funcionamento
e as atividades da IES.
Fonte: Mitchell et al. (1997) e Barakat, Parente e Sarturi (2018).

Legitimidade
Discordo
totalmente

1

Este stakeholder é legitimo para a IES
Discordo
Nem
Concordo
Parcialmente
Discordo
Parcialmente
Nem
Concordo
2
3
4

Este stakeholder é legitimo
para a IES.
As demandas deste
stakeholder são legítimas para
a IES.
Esse stakeholder possui
demandas que não são
legitimas em algumas
situações.
Esse stakeholder possui
comportamentos que não são
legítimos em algumas
situações.
Fonte: Mitchell et al. (1997) e Barakat, Parente e Sarturi (2018).

Concordo
totalmente

5
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Urgência

Este stakeholder demonstra urgência em sua relação com a IES
Discordo
Discordo
Nem
Concordo
Concordo
totalmente
Parcialmente
Discordo
Parcialmente totalmente
Nem
Concordo
1
2
3
4
5

Este stakeholder demonstra
urgência em sua relação com
a IES.
As demandas desse
stakeholder não podem
esperar para ser atendidas.
Este stakeholder
constantemente demanda
tempo e esforço dos gestores
da IES.
Este grupo de stakeholder
comunica rapidamente suas
reivindicações para IES.
Fonte: Mitchell et al. (1997) e Barakat, Parente e Sarturi (2018).

PARTE 4 – PARTICIPAÇÃO DOS STAKEHOLDERS NO PROCESSO DECISÓRIO

1. Qual a sua trajetória na Instituição? Quanto tempo exerce a função de conselheiro?
2. Qual a sua percepção sobre as atribuições do conselho do Campus (CONPUS) na
organização (IES A)?
a. Qual a sua percepção sobre as atribuições do colegiado da unidade na organização (IES B)?
3. Como são tomadas as decisões no conselho/colegiado?
4. Para qual grupo de stakeholders você julga ser o legítimo representante?
5. Você concorda que as decisões de cada conselheiro são tomadas pensando nos interesses do
grupo que ele representa, desde que isso não cause prejuízo ao restante da coletividade?
6. Você acredita que a composição atual do conselho/ colegiado representa todos
(stakeholders) que se relacionam com a IES?
7. Você acredita que representante(s) externo(s) a organização deveria fazer parte da
composição do conselho/ colegiado da IES?
8. Você acredita que apenas o conselho/colegiado de unidade como única instância de
governança da IES representa bem os interesses dos stakeholders? Na sua opinião, são
necessários outros fóruns para entendimento e atendimento dos stakeholders?
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9. Você acredita que os gestores da IES conseguem atender as demandas dos stakeholders
internos à organização? E os externos? Você acredita que o atendimento das demandas está
relacionado ao desempenho organizacional?
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APÊNDICE B – Modelo do Termo de Anuência para Autorização de Pesquisa

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Ilmo. Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do campus Volta Redonda da Universidade Federal
Fluminense.
Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada “A saliência, influência e participação dos
stakeholders nas estruturas de governança e no processo decisório de instituições de ensino superior: um estudo
multicasos”, a ser realizada pelo mestrando Bruno Dutra Freire, do Mestrado Profissional em Administração da
Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa está sendo realizada sob orientação do Professor Doutor
Marco Antonio Conejero, com o objetivo compreender a saliência e influência dos stakeholders e a participação
deles nas estruturas de governança e no processo decisório em dois campi de duas Instituições de Ensino Superior
Públicas.
Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessário a aplicação de questionários com alguns
servidores envolvidos na gestão e/ou membros do colegiado do campus Volta Redonda para que eles possam com
base na sua opinião colaborar na pesquisa supracitada. Informamos que a confidencialidade dos nomes dos
servidores e do campus será mantida e os dados serão trabalhados de maneira consolidada.
Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 510/2016 do
CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP pois trata-se de:
• Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;
• Pesquisa que utiliza informações de domínio público;
• Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática profissional e que
não revelam dados que possam identificar o sujeito.
Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessário.
Volta Redonda, RJ, 17 de maio de 2019.

__________________________________
Prof. Dr. Marco Conejero
Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF

__________________________________
Bruno Dutra Freire
Mestrando – MPA/PPGA/UFF
() Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação

_________________________________
Diretor da IES
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APÊNDICE C – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE)
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A saliência, influência e
participação dos stakeholders nas estruturas de governança e no processo decisório de Instituições de Ensino
Superior: um estudo multicasos”. Nesta pesquisa, pretendemos “compreender a influência e a saliência dos
stakeholders nas Instituições de Ensino Superior (IES) pesquisadas, bem como participam do processo
decisório nestas instituições”. O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é que as IES são importantes
para o desenvolvimento socioeconômico de países, mas estas mantêm posturas conservadoras para se
relacionarem com seus stakeholders e nos processos de tomada de decisão. Para esta pesquisa adotaremos os
seguintes procedimentos: “Questionários”. Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem
receberá qualquer benefício financeiro. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos
provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será esclarecido(a) em
qualquer aspecto que desejar, estará livre para participar ou recusar-se a participar, e poderá retirar seu
consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa
em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido(a) pelo
pesquisador. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificado em
nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em responder questões sensíveis e restritas
à organização. Para amenizar os riscos mencionados, o(a) participante voluntário(a) terá garantido o acesso
aos resultados individuais e coletivos desta pesquisa, um local reservado para a entrevista e a liberdade para
responder as perguntas que desejar.
Esta pesquisa busca contribuir com a gestão, processo decisório e governança de instituições de ensino
superior. Os resultados desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que
indique sua participação não será divulgado. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão
arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão destruídos.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada
pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você.

Eu,

____________________________________,

portador(a)

do

documento

de

Identidade

____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e
esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha
decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia
deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
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__________________, ____ de ______________ de 2019.

_____________________________________________________________________

Assinatura do(a) participante

____________________________________________________________________

Assinatura do(a) pesquisador(a)

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Nome: Bruno Dutra Freire
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, n° 30, bairro Belo Horizonte
CEP: 27600-000 / Valença – RJ
Fone: (24) 2453-8536
E-mail: brunodutra83@gmail.com
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