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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso com a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), com o objetivo investigar a imagem de sustentabilidade da instituição, explorando a 

percepção dos alunos de graduação em Ciência Ambiental. Este curso em particular foi 

selecionado devido à maior sensibilidade de seus alunos ao tema da sustentabilidade, uma vez 

que estão mais avançados e engajados na discussão da sua aplicabilidade ao campus 

universitário. Para a etapa de levantamento de dados do estudo, foi desenvolvido o instrumento 

de Aferição Gráfica da Imagem Sustentável de Universidades, abreviado como GAUSI, do 

inglês Graphical Assessment of Universities Sustainability Image. O instrumento GAUSI 

propõe uma lista de iniciativas sustentáveis divididas em quatro áreas das universidades: 

Aferição e Relato, Educação e Pesquisa, Operações dos Campi e Envolvimento com a 

Comunidade. Os respondentes avaliam quais as iniciativas de maior relevância para as políticas 

ambientais, sociais e econômicos do campus, além de mapear o comprometimento de sua 

instituição com essas iniciativas. Desta forma, o instrumento GAUSI sugere quais iniciativas 

sustentáveis devem ser priorizadas para receber investimento, de acordo com os benefícios 

gerados para a imagem e a atratividade da universidade. Os resultados obtidos sugerem que, de 

forma geral, a adoção da sustentabilidade pode proporcionar um diferencial competitivo para 

UFF. Mais especificamente, o critério de priorização sugere uma forte distância entre a imagem 

atual da instituição e uma imagem ideal de sustentabilidade, identificando Operações dos 

Campi como a categoria mais crítica em necessidade de engajamento, para reverter a percepção 

negativa da imagem de sustentabilidade da UFF. Este trabalho procurou contribuir para o 

processo de inserção da sustentabilidade nos sistemas de gestão da UFF, destacando a 

importância de um mapeamento mais abrangente da percepção de todos os públicos de interesse 

na formulação de estratégias de posicionamento e na manutenção de uma imagem positiva da 

universidade, frente à sociedade de forma geral. Por fim, o trabalho levanta a discussão do papel 

e responsabilidade da universidade para contribuir para um futuro de desenvolvimento 

sustentável, através da educação e do exemplo para a comunidade. 

Palavras-chave: universidade sustentável; imagem institucional; marketing verde; 

desenvolvimento sustentável. 

  



ABSTRACT 

 

This study presents a study case of sustainability image assessment with the Universidade 

Federal Fluminense (UFF), through the Environmental Science’s graduate students perceptions. 

This graduation course was chosen due to its students’ greater sensibility concerning 

sustainability discussions and their engagement with campus sustainability. As a research 

instrument for this study, it was developed the Graphical Assessment of Universities’ 

Sustainability Image (GAUSI) tool. The GAUSI tool involves a research questionnaire listing 

universities sustainability initiatives of four different categories: Assessment and Report, 

Education and Research, Campuses’ Operations and Community Outreach. Respondents 

indicate their perception of those initiatives relevance as major campus environmental, social 

and economic issues and evaluate their university’s commitment to these same initiatives. Thus, 

the GAUSI tool suggests which sustainability initiatives should be prioritized for investment, 

based on their benefits to institutional image and to the institution’s attractiveness to 

stakeholders. The obteined results suggest adopting sustainability principles could represent a 

competitive advantage to UFF. Specifically, the prioritization critera shows a significant gap 

between UFF’s perceived image and an ideal sustainability image, indicating Campuses’ 

Operations as the most critical category to be engaged by the institution, in order to revert its 

negative perceived sustainability image. This research expects to contribute to insertion of 

sustainability into UFF’s management systems, pointing out the importance of monitoring 

stakeholders’ perception to design successful strategies and to maintain a positive institutional 

image within society. Finally, this study also discusses universities’ role and responsibility to 

contribute to sustainable development future, through education and being a role model for 

community. 

 

Keywords: university sustainability; institutional image; green marketing; sustainable 

development. 
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1. INTRODUÇÃO  

As discussões sobre os impactos ambientais e sociais das atividades da nossa sociedade 

têm, incontestavelmente, ganho cada vez mais destaque internacional. Empresas e 

organizações, por conscientização de seus gestores, por força da demanda dos consumidores e 

da sociedade ou por imposições legais, têm alterado a forma de gestão de seus negócios para 

melhor gerir a utilização de seus recursos e a geração de resíduos de suas atividades, além de 

buscar contribuir de alguma forma com impactos sociais positivos. 

Dentro deste contexto, começou-se a discutir o papel das universidades, a partir da 

educação das novas gerações, na contribuição para um desenvolvimento sustentável da 

sociedade (CORTESE, 2003). O tema foi referenciado pela primeira vez na agenda 

internacional em 1972, na Declaração de Estocolmo (UNESCO, 1972); (SANTOS, 2009) e, 

desde então, o papel crítico das universidades na educação, para suportar a sustentabilidade, 

começou a ser contemplado em diversas subsequentes declarações internacionais, como a 

Talloires Declaration (1990), a Halifax Declaration (1991), a Swansea Declaration (1993), a 

Kyoto Declaration (1993), o Copernicus Charter (1993) e a Students for a Sustainable Future 

(1995) (MASON et al, 2003). 

Mais recentemente, com a emergência do tópico e a necessidade de transformação das 

discussões em práticas palpáveis, foi realizado um evento sobre a abordagem da 

sustentabilidade pelas instituições de ensino superior, em paralelo a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, sediada no Rio de Janeiro em junho de 

2012. Neste evento foi redigida Declaração da Iniciativa de Educação Superior para a 

Sustentabilidade (UNESCO, 2012), assinada por mais de 250 instituições de ensino superior, 

sendo quatro delas brasileiras. A declaração firma o compromisso com cinco princípios: o 

ensino dos conceitos de desenvolvimento sustentável; o incentivo a pesquisas nesta área; a 

busca por um “campus verde”, com minimização do impacto ambiental da instituição; o apoio 

a iniciativas sustentáveis na comunidade local; e, finalmente, o comprometimento com o 

compartilhamento de resultados em quadros internacionais (UNESCO, 2012).  

Essa iniciativa é resultado da conscientização de que as universidades, como “promotoras 

do conhecimento” e com a qualidade de fomentadoras da sinergia entre conhecimento global e 

local, desenvolvimento tecnológico, docentes e estudantes, carregam a responsabilidade de se 

tornarem agentes de mudança efetivos na sociedade, através da formação dos futuros tomadores 
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de decisão e da implementação de uma gestão sustentável em seus campi, tornando-se não 

somente um laboratório-vivo para seus estudantes e funcionários, mas também um exemplo 

para a comunidade (TAUCHEN; BRANDLI, 2006; SANTOS, 2009). 

Neste cenário, diversas universidades, por todo o mundo, se destacaram com a 

implementação de programas de sustentabilidade e inúmeros artigos têm sido escritos relatando 

êxitos e falhas destes programas, ferramentas de avaliação de indicadores sugeridas e aplicadas, 

como a pegada ecológica, e modelos de práticas sustentáveis implementados. Santos (2009) 

relata em sua tese, as iniciativas sustentáveis realizadas no Campus da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia (FCT), da Universidade Nova de Lisboa, iniciadas com um programa de coleta 

seletiva em 1990 e culminando na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em 

2006. Já Geng et al (2012), descreve o envolvimento do Governo central chinês e do Ministério 

de Proteção Ambiental no projeto de campus verde da Universidade de Shenyang. No artigo, é 

explicitado como o apoio político e o aporte financeiro foram críticos para a Universidade de 

Shenyang ser capaz de reestruturar seu consumo de energia e água, reduzir suas emissões de 

carbono, otimizar a disposição de resíduos e fomentar o ensino e as pesquisas na área ambiental. 

No entanto, Mason et al (2003) explicam que, além de recursos financeiros, outras 

características são fundamentais para a eficácia de programas de sustentabilidade. Comum à 

maioria dos programas de sucesso, estão o envolvimento e comprometimento dos reitores e 

líderes das instituições com o projeto, uma política socioambiental explícita e escrita da 

universidade, um planejamento abrangente do projeto, a existência de atividades de pesquisa 

na área, a inclusão de disciplinas de sustentabilidade nos cursos e a transparência da gestão na 

prestação de contas (KENIRY, 1995 apud MASON et al, 2003). 

É possível observar na literatura atual sobre a Educação Superior para a Sustentabilidade, 

um forte favorecimento às questões ambientais, frente às sociais, onde a maioria das obras trata 

sobre programas de sustentabilidade focados em Sistemas de Gestão Ambiental. Parte disso 

pode ser explicada pelo fato de os próprios gestores destes programas dentro de suas instituições 

definirem o conceito de “desenvolvimento sustentável” com grande foco nos quesitos 

ambientais, especificamente energia, administração de recursos e redução de resíduos 

(WRIGHT; WILTON, 2012). As autoras relatam, em sua pesquisa com trinta e sete Diretores 

Administrativos de universidades canadenses, que na definição de “desenvolvimento 

sustentável” por parte destes profissionais também foram feitas associações com administração 

dos impactos sociais e desenvolvimento financeiro apropriado, mas estes pontos eram vistos 
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como menos importantes que os de caráter ambiental. Wright e Wilton (2012) ainda afirmam 

que  

A definição do conceito de desenvolvimento sustentável pelo grupo de entrevistados teve forte foco 

em sustentabilidade ambiental, principalmente nas áreas de energia, administração de recursos e 

redução de desperdício. Este dado é consistente com as conclusões de Wright (2010), onde 

presidentes e vice-presidentes de universidades também favoreciam as questões ambientais, frente 

às sociais e econômicas quando discutindo sustentabilidade. Essa tendência de pensamento é 

refletida na ideia dos respondentes sobre universidades sustentáveis, com sustentabilidade ambiental 

sendo a associação mais comum. (WRIGHT; WILTON, 2012, p. 7) 

Muito embora a literatura e a conscientização da sociedade estejam mais voltadas aos 

cuidados com os impactos ambientais, os campos de atuação das ações sustentáveis com foco 

social, em que as instituições de ensino podem se engajar, são extremamente abrangentes. Com 

a larga dimensão das atividades de universidades e com a quantidade de campi, instalações e 

pessoas envolvidas, estas instituições funcionam como microcosmos da sociedade com 

operações de vários sistemas sociais, por sua vez influenciando na geração de emprego, na 

prestação de serviços, no tráfego e nos níveis de ruído na comunidade onde estão inseridas 

(LOPES et al, 2005), o que gera infinitas oportunidades para as instituições atuarem para 

minimizar seus impactos sociais negativos. 

Um sistema de gestão sustentável deve prezar ainda pela minimização das iniquidades 

sociais, oferecendo iguais oportunidades de acesso ao ensino superior a todos, condições justas 

de trabalho aos docentes e funcionários e fácil acessibilidade às instalações a pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. Neste sentido, a legislação brasileira cobre diversos 

aspectos, o que acelera o processo de adequação das instituições, que, numa gestão sustentável, 

devem buscar ir além de apenas cumprir as obrigações legislativas.  

Muitas iniciativas ainda podem ser tomadas dentro da estrutura interna nas universidades, 

com cunho social e de proteção ambiental, alinhados à saúde e transparência financeira, de 

forma que as instituições possam, então, se dizer no caminho da sustentabilidade, buscando, 

através destes três pilares, garantir um futuro com abundância de recursos naturais, adequada 

distribuição de riquezas, justiça social e paz (NEWPORT, 2012). 

1.1. Formulação da situação problema 

Em paralelo às influências externas demandando a adoção de práticas e princípios 

sustentáveis pelas Instituições de Ensino em suas instalações, outro fator colabora para 

incentivar internamente esta pressão por adequações. Dado o contexto em que se encontram as 

discussões sobre Sustentabilidade, era previsível o movimento atual de aumento da demanda 
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por cursos de Ensino Superior em diversas áreas com foco em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental, para suprir as “novas” exigências do mercado de trabalho. 

Em resposta, cursos de graduação, mestrado e doutorado vêm sendo criados com o objetivo 

de capacitar profissionais para atuar acadêmica e mercadologicamente em prol de uma 

reorganização da forma de produção e de consumo, visando minimizar os impactos sociais e 

ambientais das atividades da nossa sociedade. 

No entanto, torna-se de fundamental importância que as instituições oferecendo estes 

cursos reflitam em seus campi os ensinamentos ministrados, de forma a agregar credibilidade 

a seus cursos e, ainda, valores positivos às suas imagens institucionais, para um forte 

posicionamento frente a instituições concorrentes e para o desenvolvimento de um diferencial 

competitivo no mercado. 

Contudo, independentemente destas forças externas e internas pela adequação da estrutura 

de gestão das Instituições de Ensino Superior para a Sustentabilidade, ainda não foi observada 

uma movimentação efetiva das universidades públicas no Brasil neste sentido, seja no âmbito 

ambiental ou no social, por exemplo com otimização do uso de energia, ou com a adequação 

de suas instalações para o cumprimento das normas legais de acessibilidade. Sem a adoção da 

sustentabilidade em seus sistemas de gestão e planejamento estratégico, estas universidades 

estão subutilizando seu potencial de educação e de incentivo à sociedade para o 

desenvolvimento sustentável. 

1.2. Questão de pesquisa 

Dadas as questões apresentadas anteriormente, as Instituições de Ensino Superior 

encontram-se simultaneamente incentivadas e pressionadas a reorganizarem suas atividades sob 

uma ótica social e ambientalmente responsável, adotando a Sustentabilidade como princípio 

intrínseco da sua forma de gestão. 

No entanto, diversas barreiras se apresentam dificultando o engajamento das instituições 

com iniciativas sustentáveis; entre elas, a falta de compreensão do assunto pelos gestores, uma 

cultura organizacional já estabelecida que não abranja sustentabilidade, a escassez de pessoal 

capacitado ou cenários de estagnação econômica (WRIGHT; WILTON, 2012). Em sua 

publicação, Wright e Wilton (2012) esclarecem que a barreira mais comumente identificada é 

claramente a financeira, uma vez que dificilmente as instituições possuem linhas de recurso 

destinadas exclusivamente a iniciativas sustentáveis.  
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Nem todos os Diretores Administrativos consideram a sustentabilidade como uma atividade 

convencional da universidade e os limitados recursos de financiamento são utilizados nas 

consideradas atividades básicas, deixando as iniciativas sustentáveis subfinanciadas. A quantidade 

de recurso disponível também impacta na quantidade de pessoal que pode ser contratado e alguns 

dos respondentes deste estudo falaram sobre como isto afeta a quantidade de tempo e esforço que 

eles podem disponibilizar para iniciativas sustentáveis, quando já é difícil completar as tarefas do 

dia-a-dia com a quantidade de pessoal existente. (WRIGHT; WILTON, 2012, p. 122)  

Nem todas as iniciativas necessárias para tornar as atividades das universidades mais 

ambiental e socialmente sustentáveis são capazes de prover otimização de recursos e redução 

de desperdícios que economizem recursos suficientes para justificar financeiramente suas 

implementações. Por vezes, o retorno financeiro pode acontecer em muito longo prazo ou 

mesmo não apresentar um retorno tangível sob ótica puramente financeira, o que leva a extrema 

resistência na aprovação de projetos sustentáveis dentro das atuais estruturas organizacionais 

das instituições.  

Então, como é possível demonstrar os benefícios e incentivar a adoção de práticas 

sustentáveis pelas universidades? Alternativamente ao retorno monetário direto da 

implementação de práticas sustentáveis, existem os benefícios institucionais providos da 

agregação de valor intangível às imagens das universidades, cujos retornos financeiros são mais 

difíceis de calcular. O fato de os diferentes públicos da sociedade possuírem uma percepção 

positiva para com a imagem institucional da universidade reflete de forma sutil no sucesso da 

instituição. A credibilidade resultante de uma imagem institucional positiva é capaz de atrair os 

mais talentosos e capacitados estudantes, docentes e profissionais em geral, que por sua vez 

aumentam de forma direta e indireta a atratividade da instituição para empresas parceiras em 

potencial e para investimentos públicos e privados (TERKLA; PAGANO, 1993).  

Desta forma, instituições que ofereçam cursos e matérias que tanjam a sustentabilidade em 

suas grades curriculares têm a oportunidade de diferenciarem-se das demais e aumentar a 

credibilidade e o prestígio de seus cursos, por meio da adoção de iniciativas sustentáveis em 

suas próprias instalações. O que desenvolve também o seu potencial de atração de talentos e 

consequente potencial de atração de investimentos.  

Este trabalho busca entender quais são as iniciativas e práticas necessárias em uma 

instituição de Ensino Superior, para que ela seja considerada como uma universidade de campi 

sustentáveis, sob a ótica de seus stakeholder. Em particular, esta pesquisa irá focar na 

perspectiva dos alunos de graduação, um dos principais públicos de interesse da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Com isso, espera-se que seja possível otimizar os esforços da 
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universidade no processo de construção de uma imagem institucional inclinada à 

sustentabilidade. 

1.3. Objetivos da pesquisa 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a imagem de sustentabilidade da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), através de um estudo de caso que explora a percepção 

dos alunos do Curso de Graduação em Ciência Ambiental da UFF.  

A partir das informações coletadas sobre as percepções destes stakeholder primários a 

respeito de “campi universitários sustentáveis”, busca-se auxiliar os gestores da universidade 

nas decisões estratégicas de posicionamento. Com a otimização do processo de posicionamento 

da universidade, busca-se maximizar a credibilidade da instituição, de forma a gerar mais valor 

e reconhecimento para os docentes e os servidores que nela trabalham e para os alunos que nela 

se formam. 

No intuito de desenvolver e atingir a proposta acima descrita, o estudo apresenta como 

objetivos específicos:  

 Revisar a literatura acerca da adoção da sustentabilidade por instituições de Ensino 

Superior; e apresentar os conceitos de marketing relevantes ao gerenciamento da 

imagem institucional de universidades. 

 Desenvolver um instrumento de pesquisa específico para aferição de imagem 

institucional quanto à sustentabilidade, direcionado particularmente a universidades, o 

qual foi denominado instrumento GAUSI (Graphical Assesment of Universities’ 

Sustainability Image). 

 Elaborar um método de análise dos resultados que ofereça suporte às decisões 

estratégicas de gestão, através do estabelecimento de uma linha de priorização das 

práticas sustentáveis a serem implementadas nos campi, de acordo com sua relevância 

para o público entrevistado. 

O intuito é identificar se é possível utilizar a sustentabilidade para maximizar a 

credibilidade da instituição, de forma a gerar mais valor e reconhecimento para os docentes e 

os servidores que nela trabalham e para os alunos que nela se formam. Estes fatores podem 

ainda ter forte influência na atração de investimentos públicos e privados e na atração e retenção 
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de talentos, seja na forma de profissionais mais qualificados ou de alunos com maior dedicação 

e potencial, de forma a estarem relacionados ao desempenho geral da universidade. 

1.4. Delimitação da pesquisa 

Esta pesquisa realiza um estudo de caso de aferição da imagem de sustentabilidade da UFF, 

com mapeamento da opinião dos alunos do curso de Ciência Ambiental, ministrado no Campus 

Praia Vermelha da Universidade Federal Fluminense, que se situa na Boa Viagem, cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro. 

Desta forma, a etapa de pesquisa de levantamento, caracterizada pela interrogação de um 

grupo significativo de pessoas acerca de informações e opiniões referentes ao problema 

estudado (GIL, 2007), restringe-se à entrevista de alunos matriculados e cursando, na ocasião 

de sua entrevista, as aulas de graduação em Ciência Ambiental. A delimitação do público foi 

necessária para viabilizar a execução da pesquisa. O departamento de Ciência Ambiental, cuja 

grade disciplinar está intrinsecamente envolvida com os conceitos de responsabilidade social e 

ambiental, foi escolhido pelo seu engajamento com o tema da sustentabilidade, permitindo um 

olhar sensível e crítico dos alunos já avançados na discussão. 

Esta delimitação é um fator limitante, portanto, devido à graduação em Ciência Ambiental 

ser um curso relativamente novo oferecido pela UFF, apresentando ainda baixo número de 

alunos matriculados, comparado ao número total de alunos da instituição. Contudo, a 

investigação deste público, particularmente, foi considerada de valiosa contribuição para a 

pesquisa proposta neste trabalho, devido ao viés específico de envolvimento dos alunos com a 

sustentabilidade. Finamente, como a etapa de entrevistas realizou-se no ano de 2016, o público 

respondente participante delimita-se aos alunos com ano de ingresso variando de 2011 a 2015. 

1.5. Síntese das etapas da pesquisa 

Para atingir seu objetivo, este trabalho se divide em 3 fases: revisão de literatura, 

desenvolvimento do instrumento de pesquisa e um estudo de caso (GIL, 2007). Alinhadas, estas 

fases possibilitam alcançar maior profundidade no tema e confiabilidade nas conclusões 

levantadas. 

A fase inicial de revisão de literatura conta com uma compilação bibliográfica sobre a 

literatura atual disponível acerca de programas de sustentabilidade em instituições de Ensino 

Superior, no intuito de identificar as práticas sustentáveis e as ferramentas de avaliação de 
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imagem institucional mais adotadas em campi universitários. Este levantamento também 

buscou destacar as universidades com publicações e projetos internos acerca de 

sustentabilidade, programas sociais e sistemas de gestão ambiental implementados em seus 

campi. 

Foram ainda revisadas publicações acerca do referencial teórico necessário para embasar a 

pesquisa, cujos temas abordavam o marketing, a avaliação de imagens institucionais e a lógica 

paraconsistente anotada. 

A segunda fase constitui-se da construção de uma ferramenta de pesquisa e estabelecimento 

de um método de análise dos resultados, capaz de avaliar a imagem institucional de 

universidades, especificamente sob a questão da sustentabilidade, com profundidade e rigor 

conceitual acadêmico com que o tema é abordado internacionalmente.  

Foi desenvolvido o instrumento de Aferição Gráfica da Imagem Sustentável de 

Universidades, abreviado como GAUSI, do inglês Graphical Assessment of Universities 

Sustainability Image. O instrumento propõe uma lista de iniciativas sustentáveis em 

universidades, divididas em quatro áreas das universidades: Aferição e Relato, Educação e 

Pesquisa, Operações dos Campi e Envolvimento com a Comunidade. Os respondentes indicam 

sua percepção separadamente para:  

- O grau de importância de cada prática para considerar uma universidade como 

sustentável; 

- O grau de atratividade destas práticas em uma universidade; 

- O grau de comprometimento da sua própria instituição com estas mesmas práticas.  

Através destes questionamentos, a pesquisa avalia respectivamente: quais iniciativas 

sustentáveis são mais associadas à imagem de sustentabilidade para universidades; se possuir 

campi sustentáveis é um diferencial competitivo no processo de escolha entre instituições de 

ensino; e, finalmente, a imagem atual da UFF quanto à sustentabilidade na percepção destes 

stakeholder. 

O instrumento GAUSI, além do questionário de entrevista proposto, é composto de um 

método próprio de análise dos resultados, baseado na lógica paraconsistente anotada (LPA), e 

propõe um critério de priorização das iniciativas sustentáveis. Este critério de priorização é 

representado graficamente e indica para a universidade quais iniciativas priorizar para se 
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engajar, de acordo com o maior impacto positivo das mesmas na construção de uma imagem 

de sustentabilidade para a instituição.   

Na terceira fase é apresentação de um estudo de caso de aferição de imagem de 

sustentabilidade com a Universidade Federal Fluminense. O público selecionado para a ser 

conduzida a investigação, consiste nos alunos de graduação em Ciência Ambiental, de forma 

que, inicialmente, o estudo de caso contextualiza e descreve as características do curso, através 

da análise documental de publicações oficiais da UFF sobre o histórico da universidade e do 

Campus Praia Vermelha, sobre da criação do Departamento de Análise Geoambiental, 

culminando na criação do próprio bacharelado em Ciência Ambiental.  

Em seguida, foi realizado um levantamento de dados primários coletados diretamente com 

os alunos da graduação em Ciência Ambiental, aplicando o instrumento GAUSI como 

ferramenta de entrevista. Os resultados são utilizados para traçar a imagem de sustentabilidade 

da UFF, de forma a auxiliar e orientar a instituição a engajar-se ainda mais profundamente com 

iniciativas socioambientalmente responsáveis. 

Os resultados obtidos foram contrapostos com as informações advindas da análise 

documental. Desta forma é possível contrapor a percepção dos alunos entrevistados com as 

iniciativas, ações e projetos já adotados pela gestão da UFF e implementadas pelos campi, na 

busca de se obter maior profundidade nas conclusões retiradas. 

Para substanciar a análise crítica dos resultados obtidos no estudo de caso, foram 

consultados dados secundários em pesquisas já realizadas sobre os conceitos dos termos 

sustentabilidade, campus sustentável, responsabilidade socioambiental, dentre outros, 

especialmente direcionados às instituições de Ensino Superior, na intenção de complementar e 

comparar as informações coletadas. 

1.6. Importância e justificativa do estudo 

O tema da adoção da sustentabilidade dentro das instituições de Ensino Superior já possui 

hoje reverberação internacional, apesar da sua recente introdução como tópico independente 

nas discussões acadêmicas. Países como Estados Unidos e China, por exemplo, já possuem 

diversas publicações nesta área, tratando desde temas teóricos como a responsabilidade das 

Universidades em adotarem gestões sustentáveis para formação de uma melhor sociedade, 

como trabalhos com fundo prático de implementação de Sistemas de Gestão Ambiental em 

campi universitários. 
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No Brasil, no entanto, o tema resultou apenas em um pequeno número de publicações, de 

onde pode ser destacada a dissertação “Subsídios para a avaliação da qualidade ambiental de 

campi universitários”, de Maria Aparecida Rodrigues (2002), pela Universidade Estadual de 

Campinas. Apesar de ter sido publicada por uma instituição pública de Ensino Superior, não é 

observado na obra foco no papel de formação social e ambiental das instituições públicas em 

relação às comunidades em que se inserem, aspecto que pretende ser abrangido pelas discussões 

propostas neste trabalho. 

 Finalmente, não foram encontradas publicações que tratassem da sustentabilidade nas 

instituições de Ensino Superior sob uma perspectiva de marketing e de publicidade 

institucional, através da avaliação das imagens percebidas destas mesmas instituições. Esta é a 

principal proposta deste projeto, que pretende facilitar a compreensão da opinião de stakeholder 

da Universidade, compreendendo qual a influência de um posicionamento de “campus 

sustentável” no processo de decisão de escolha dos públicos entre as instituições, na construção 

da credibilidade da mesma e em possíveis resultados financeiros provenientes.   

A partir da abordagem de marketing do instrumento GAUSI, esta obra pretende contribuir 

oferecendo uma ferramenta de pesquisa, que apresenta uma forma adicional de se justificar e 

incentivar a implementação de iniciativas sustentáveis nas universidades: os ganhos em imagem 

institucional e em reputação, facilitando a aprovação das mesmas por parte dos conselhos 

gestores. O instrumento GAUSI propõe uma forma padronizada e sistêmica de mapear a 

imagem de sustentabilidade da universidade e de priorizar as iniciativas em que a instituição 

deve investir. Este processo de priorização otimiza não só o engajamento da instituição, mas 

também de seus públicos internos com a adoção de práticas sustentáveis.  

Adicionalmente, a obra pretende oferecer uma fonte de pesquisa e benchmarking, 

facilitando a identificação de práticas e ferramentas comumente aplicadas em instituições de 

Ensino Superior, para a replicação destas práticas sustentáveis na gestão dos campi da 

Universidade Federal Fluminense e de outras universidades. 

Finalmente, o trabalho ainda pretende, de forma complementar e secundária, explicitar 

como as universidades tem o potencial de influenciar não apenas seus alunos, funcionários e 

docentes, mas toda a comunidade em que estão inseridas, através de exemplo, pela adoção da 

sustentabilidade integralmente: em seus quadros disciplinares, na gestão de suas atividades e 

na proporção de um ambiente de incentivo à pesquisa para o desenvolvimento sustentável 

(WAAS et al, 2010).  
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Reconhecendo a urgente necessidade de desenvolvimento sustentável e a importância de pesquisas 

neste processo, universidades e seus pesquisadores têm a responsabilidade fundamental e moral de 

contribuir com pesquisas para o desenvolvimento sustentável. Não só isso, eles devem considerar 

esta responsabilidade como integrante da missão acadêmica e não apenas como algo “extra”. 

(WAAS et al, 2010, p. 6) 

Ou seja, o trabalho objetiva adicionalmente mostrar como as instituições, no planejamento 

de suas atividades, devem ter em perspectiva a preocupação com a educação sustentável através 

de disciplinas específicas; da vivência em um exemplo prático de gestão sustentável em seus 

campi (SANTOS, 2009); e do incentivo a pesquisas para o desenvolvimento sustentável.  

1.7. Estrutura do estudo 

Este trabalho foi estruturado em 4 capítulos:  

Capítulo 1 - Introdução 

Contextualiza brevemente a temática do trabalho, apresenta o problema e os objetivos da 

pesquisa, para, por fim, delimitá-la e destacar sua relevância. 

Capítulo 2 - Revisão de literatura 

Apresenta o histórico da discussão acadêmica sobre a sustentabilidade, o conceito e o 

contexto das empresas e instituições para o desenvolvimento sustentável. Discorre sobre a 

sustentabilidade em instituições de Ensino Superior e sobre a aferição de sustentabilidade em 

campi universitários.  

Relaciona e revisa os conceitos de marketing relevantes para a gestão de imagem 

institucional de sustentabilidade para universidades, além de elencar estudos sobre a imagem 

institucional de Universidades. Por fim, introduz o conceito da Lógica Paraconsistente Anotada 

(LPA) e suas aplicações na interpretação de dados e nas ciências humanas.  

Capítulo 3 - Metodologia 

Descreve o método e etapas da pesquisa deste trabalho. Apresenta o desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa GAUSI de aferição gráfica da imagem sustentável de universidades. 

Propõe um método de análise dos resultados e o critério de priorização das iniciativas para a 

universidade pesquisada, baseado na utilização da LPA.  

Capítulo 4 - Resultados e discussões 
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Apresenta o estudo de caso realizado em duas etapas: primeiramente, uma análise 

documental com a descrição da Universidade Federal Fluminense e suas políticas de gestão, 

afunilando a descrição para o Campus Praia Vermelha, o Departamento de Análise Ambiental, 

chegando ao Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, cujos alunos foram selecionados 

como amostra da pesquisa. 

Posteriormente, um levantamento dados, através da aplicação do instrumento GAUSI, 

apresentando os resultados de forma analítica e os gráficos gerados. Interpreta os resultados 

obtidos, sob a perspectiva do critério de priorização das iniciativas sustentáveis. Propõe a 

discussão dos resultados da pesquisa através da comparação com resultados da investigação da 

UFF e suas políticas de gestão e contrastados à demais estudos sobre o tema.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Sustentabilidade Corporativa 

2.1.1. A discussão sobre sustentabilidade  

A definição de sustentabilidade tem sido amplamente discutida por diversos autores há 

muitos anos, podendo-se afirmar que o tema ainda hoje não está esgotado. O tema 

sustentabilidade assumiu neste novo século um papel central na reflexão sobre as dimensões do 

desenvolvimento, uma vez que o quadro socioambiental que caracteriza as sociedades 

contemporâneas revela que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem tido 

consequências cada vez mais complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

Historicamente, as primeiras reflexões sobre as práticas sustentáveis, foram relacionadas a 

um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e dos ecossistemas. O 

conceito de desenvolvimento sustentável, surge em 1968, com a fundação do Clube de Roma, 

em um encontro de trinta intelectuais de dez países. Esse grupo era formado por cientistas, 

educadores, economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos de nível nacional e 

internacional que se reuniram na Academia dei Lincei, em Roma, na Itália, instados pelo Dr. 

Aurélio Peccei, empresário e economista, para discutir os dilemas atuais e futuros do homem 

relacionados com ambiente, política internacional e econômica (MEADOWS et al., 1973). 

Em 1973, é publicado o Relatório “Limites do Crescimento” (MEADOWS et al., 1973), 

baseado nos trabalhos do Clube de Roma. Segundo o relatório, para alcançar a estabilidade 

econômica e ecológica era proposto o congelamento do crescimento da população global e do 

capital industrial, mostrando a realidade dos recursos limitados e indicando um forte viés para 

o controle demográfico (MEADOWS et al., 1973). 

Aproximadamente na mesma época, em 1972, outra vertente foi difundida a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference 

on the Human Environment - UNCHE), conhecida como Conferência de Estocolmo. Esta outra 

vertente relacionava a crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo. Esta corrente de 

pensamento estabelecia que a existência de sustentabilidade social, econômica e ecológica está 

associada a necessidade de tornar compatível a melhoria nos níveis de qualidade de vida com a 

preservação ambiental; de harmonizar os processos ambientais com os socioeconômicos de 

forma a favorecer as necessidades humanas presentes e futuras. 



24 

 

 Esta abordagem, além da incorporação definitiva dos aspectos ecológicos no plano teórico, 

enfatiza a necessidade de inverter a tendência autodestrutiva dos processos de desenvolvimento 

no seu abuso contra a natureza. Pode-se dizer então, que foi na Conferência de Estocolmo que 

o conceito de sustentabilidade começou a ser delineado. 

2.1.2. O desenvolvimento sustentável 

Diversas iniciativas específicas tiveram destaque após o Relatório Limites do Crescimento, 

como a Convenção de Genebra sobre poluição atmosférica em 1979, cujos protocolos 

começaram a entrar em vigor a nível internacional em 1983, e que teve como signatários 51 

países.  

A partir da publicação do Relatório de Brundtland (1987), intitulado “Nosso Futuro 

Comum” e desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas (WCED), o conceito de desenvolvimento sustentável é 

definido como as ações e atividades humanas que visam satisfazer as necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a capacidade para satisfazer as necessidades das gerações futuras.  

Este documento destaca a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os 

padrões de produção e consumo vigentes à época, elencando uma série de iniciativas que 

reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Nele são ressaltados os riscos 

do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos 

ecossistemas. 

A partir da definição de sustentabilidade da WCED, fica então enfatizada a necessidade de 

novos modelos para o desenvolvimento global, que reconheçam o fato de que os problemas 

sociais e ambientais estão inter-relacionados;  que problemas ambientais não estão restritos a 

determinados limites geográficos; que reconheçam também que os desastres ambientais em 

qualquer região do planeta, afetam o bem-estar de todos, em toda parte; e finalmente que 

reconheçam que somente através de uma abordagem sustentável para o desenvolvimento poder-

se-á proteger os frágeis ecossistemas da Terra e permitir o desenvolvimento humano e sua 

perpetuidade.  

Assim, de acordo com o Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável deve ser 

entendido como  
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um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. (WCED,1987, 

cap.2, parágrafo 10) 

Mais à frente, foi realizada a Conferência Das Nações Unidas Sobre O Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92), sediada no Rio de Janeiro entre 3 e 4 de junho de 1992. Na ECO-

92, como ficou conhecida a conferência, contando com a participação de 179 países, foi 

estabelecida a Agenda 21 (UNESCO, 1992), composta por um conjunto de resoluções para 

conciliar crescimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. A Agenda 21 

(UNESCO, 1992) serviu como base de partida para que cada país definisse suas próprias 

estratégias de desenvolvimento sustentável, considerando as condições particulares de 

preservação do meio ambiente em seu território. Dentre os diversos temas tratados na Agenda 

21 (UNESCO, 1992), vale identificar que a educação como forma de conscientização para as 

questões de proteção ao meio ambiente teve lugar de destaque. 

2.1.3.  Responsabilidade Social Empresarial 

Uma vez estabelecido o conceito de desenvolvimento sustentável, alguns outros conceitos 

correlatos passam a ser amplamente difundidos como: crescimento sustentado, que se  refere a 

um ciclo de crescimento econômico constante e duradouro; a gestão sustentável, ou seja, a 

capacidade para dirigir o curso de uma empresa, comunidade ou país, através de processos que 

valorizam e recuperam todas as formas de capital (humano, natural e financeiro); a 

sustentabilidade comunitária, que aplica o conceito de sustentabilidade a uma comunidade; 

chegando finalmente no conceito da sustentabilidade como parte da estratégia das 

organizações, intimamente relacionado com  a responsabilidade social das organizações e que 

passa pela ideia de que sustentabilidade traz contornos de vantagem competitiva.  

As primeiras iniciativas de materialização da inclusão da sustentabilidade como parte da 

estratégia das organizações, foram baseadas no modelo Triple Bottom Line, do sociólogo inglês, 

John Elkington (1997), membro do Conselho da SustainAbility, consultoria que ajudou a fundar 

e presidiu entre 1995 e 2005. Elkington (1997) propõe um tripé para a sustentabilidade, onde 

integra as dimensões econômica, humana e ambiental, com o propósito de prestar atendimento 

de forma equilibrada, às pessoas, ao planeta e ao lucro. 

Para Elkington (1997), a sustentabilidade deve ser entendida como um modelo de gestão 

de negócios que visa o lucro para os acionistas, ou seja, o ponto de vista financeiro, devendo 

ser também considerados aspectos sociais e ambientais como envolvimento do 
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desenvolvimento econômico, da promoção social e da proteção dos recursos naturais do 

planeta. 

Com a sociedade moderna, amplamente globalizada, se tornando cada vez mais reflexiva 

e autocrítica, a ideia de que os aspectos sociais e ambientais são fundamentais passam a ser 

cobradas também pelos stakeholder. Assim, por pressão externa, as organizações passam a 

incorporar iniciativas sustentáveis no universo empresarial. Entretanto, a implementação da 

sustentabilidade na gestão, de forma equilibrada, como propõe o tripé da sustentabilidade ainda 

é bastante difícil de ser encontrada na grande maioria das organizações. 

Peloza (2006) explica que este desequilíbrio é consequência principalmente da vasta 

abrangência e dificuldade de se definir o conceito de responsabilidade social empresarial, 

diretamente derivado do princípio de sustentabilidade. Dependendo da área ou dos profissionais 

que o estiverem aplicando, pode haver maior foco na dimensão social, ambiental ou econômica. 

Em geral, pode-se observar forte inclinação para a interpretação da sustentabilidade em si sob 

viés ambiental (WRIGHT, 2012). Esta falta de clareza e consenso sobre o significado destes 

conceitos, leva a uma dificuldade intrínseca para a sua operacionalização, orientando ações que 

apresentem resultados concretos, ou seja, na assimilação e implantação da sustentabilidade 

como parte da estratégia das organizações.  

Porter (2005) defende que uma consciência sustentável, por parte das organizações, pode 

significar uma vantagem competitiva, desde que a estratégia econômica e a estratégia de 

responsabilidade social sejam integradas numa estratégia única da organização. Para Porter, a 

ideia da sustentabilidade, como estratégia de aquisição de vantagem competitiva por parte das 

empresas, deve ser refletida, de uma forma expressamente declarada, através da elaboração de 

um “Relatório de Sustentabilidade”. 

A nova economia requer outro tipo de relacionamento entre as empresas, a sociedade civil 

e o governo, exigindo inovações nas áreas de tecnologia, processo e modelos de negócio, 

levando em conta a inovação, o empreendedorismo e os princípios da sustentabilidade. Por 

outro lado, não há mais dúvida de que a adoção de uma agenda de sustentabilidade é uma 

tendência já estabelecida e deverá integrar a visão estratégica de todas as organizações, sendo 

de extrema importância que cada instituição encontre suas próprias soluções, levando em conta 

as características que a fazem única e competitiva (PORTER, 2005). 
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Os desafios sociais e ambientais vividos atualmente representam ótimas oportunidades 

para organizações, de fim lucrativo ou não. A gestão socialmente responsável e os novos valores 

sociais abrem espaço para o surgimento de novos negócios, como o desenvolvimento de 

produtos e serviços ambientalmente sustentáveis. Desta forma, estes desafios devem ser vistos 

como oportunidades para aprendizagem e inovação, gerando novas práticas de gestão e novas 

concepções de negócios, alinhados com o ideal do desenvolvimento sustentável, isto é, o 

equilíbrio entre eficiência econômica, justiça social e proteção ambiental (PORTER, 2005). 

Não é surpreendente, então, que a responsabilidade social empresarial tenha suscitado o 

interesse de pesquisadores e profissionais da área de gestão, estabelecendo relações entre as 

abordagens de inovação e sustentabilidade.  

Carroll (1979), afirma que a Responsabilidade Social Corporativa engloba a totalidade de 

obrigações empresariais junto à sociedade e a divide nas seguintes dimensões: 

- Responsabilidade Econômica: fundamental das empresas para com a sociedade. Diz 

respeito à capacidade de a organização oferecer os serviços e produtos em concordância com a 

demanda exigida, tendo a organização o direito de remuneração adequada; 

- Responsabilidade Legal: representativo da vontade social assumindo que ao atender aos 

requisitos legais, as empresas estão satisfazendo demandas legítimas da sociedade a que integra;  

- Responsabilidade Ética: considera que todos os valores e costumes sociais devem 

ponderar as iniciativas empresariais, mesmo que não abarcados pelo arcabouço legal;  

- Responsabilidade Discricionária: extrapola a obrigação ética das decisões empresariais 

englobando situações em que os gestores podem ou não se envolver, mas caso optem por 

realizá-las, deverão empreendê-las ponderando os aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Payne e Raiborn (2001) ainda expressam no Journal of Business Ethics que 

Corporações não devem engajar-se com o desenvolvimento sustentável porque estas atividades 

irão prover redução de custos, crescimento de receita, ou proporcionar uma reputação competitiva. 

Corporações devem engajar-se com o desenvolvimento sustentável pois, na mente de qualquer 

pessoa racional, recuperar e preservar o meio ambiente, além de limitar a poluição e o esgotamento 

dos recursos naturais, é a coisa “certa” a se fazer. (PAYNE; RAIBORN, 2001, p. 160) 

Também Panwar et al. (2006) afirmam que a responsabilidade social empresarial ocorre 

com a formulação de uma estratégia organizacional que pondere o desempenho da empresa nas 

dimensões econômica, ambiental e social.  De acordo com a definição de Jenkins e Yakovleva 
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(2006), ainda são adicionadas mais perspectivas a estas variáveis, que complementam a atuação 

responsável da empresa, como por exemplo, na dimensão cultural. 

O aumento da compreensão por parte dos gestores da importância social da organização se 

dá principalmente devido ao fato da sociedade estar mais bem informada, e mais exigente de 

seus direitos e da preservação de leis que asseguram o seu bem-estar e até a sua sobrevivência. 

Desta forma, é imperativo que as organizações se tornem mais atentas, pelo fato de estarem 

participando no desenvolvimento de atitudes e valores na sociedade.  

Assim, pode-se definir a responsabilidade social empresarial como uma forma de gestão 

estratégica capaz de focar os negócios da empresa no desenvolvimento sustentável, na 

transparência no relacionamento com os seus stakeholder e no compromisso com a sociedade. 

No entanto, o simples direcionamento para a sustentabilidade não é suficiente para alinhar 

o negócio de uma organização à Responsabilidade Social Empresarial. Para tanto, os princípios 

da sustentabilidade e o da responsabilidade social devem estar inseridos no Planejamento 

Estratégico da companhia, como forma de alinhar com os demais níveis da organização na 

compreensão das demandas da sociedade, contemplando as individualidades de cada grupo de 

stakeholder.  

Uma vez que o nível estratégico adota o conceito de desenvolvimento sustentável e o insere 

no planejamento estratégico, torna-se essencial também que sua transmissão seja adequada 

internamente para os níveis tático e operacional, de forma a garantir que sejam alcançados os 

objetivos organizacionais. As práticas de responsabilidade social, a inovação e a 

sustentabilidade passam então a ser desdobramentos decorrentes da estratégia corporativa da 

empresa, vinculadas aos seus objetivos econômicos, legais e sociais. 

Segundo Quelhas (2013) a simples adoção de medidas estruturais e infraestruturas de 

responsabilidade socioambiental tem efeito nulo sobre o posicionamento da organização, se o 

conceito não for adotado pela estratégia da companhia, uma vez que apenas a responsabilidade 

social integrada na estratégia da companhia é capaz de direcionar e criar sinergia entre todas as 

ações e decisões táticas e operacionais. 

2.1.4. A norma ISO 26000  

A ISO é a Organização Internacional de Normalização, com sede em Genebra, na Suíça, 

criada em 1946, como organismos de normalização associados de cerca de 160 países. Seu 
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objetivo é criar normas que facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e o avanço 

tecnológico, além de disseminar conhecimentos.  

Considerando o potencial de geração de vantagens competitivas levadas pela Gestão 

Sustentável e ainda considerando que a responsabilidade social organizacional, adotada de 

forma desajustada pelas companhias, poderia se tornar argumento de imposição de barreiras no 

mercado global, ocorreu uma proliferação de normas a respeito do tema na década de 1990 

destacando-se ISO 8000, a OHSAS 180001, a AA 1000 e a GRI (QUELHAS, 2013).  

Tornou-se então imperativa a normatização do tema e o mercado foi desenvolvendo seus 

próprios mecanismos de reconhecimento, de avaliação e de pactos para o exercício da 

responsabilidade socioambiental pelas organizações, culminando no desenvolvimento da ISO 

26000, uma norma internacional de responsabilidade social (CAJAZEIRA; BARBIERI, 2005), 

baseada no conceito do Triple Bottom Line, de Elkington (1997). 

No dia 1º de novembro de 2010, foi publicada a Norma Internacional ISO 26000 – 

Diretrizes sobre Responsabilidade Social, em Genebra, Suíça, cuja versão em português é a 

norma BNT NBR ISO 26000, tratando-se de uma norma de diretrizes e de uso voluntário, não 

visando nem sendo apropriada para fins de certificação. 

Segundo Quelhas (2013), o principal objetivo da ISO 26000 é de normatizar a situação a 

fim de regular e padronizar a comercialização de produtos e serviços na economia globalizada, 

de forma que ela possa ser utilizada como um fator de integração de todas as normas de gestão 

que uma dada empresa possui.  

De acordo com a ISO 26000, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo 

propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos 

decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e 

no meio ambiente. Isso implica um comportamento ético e transparente que contribua para o 

desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja 

consistente com as normas internacionais de comportamento. Também implica que a 

responsabilidade social esteja integrada em toda a organização, seja praticada em suas relações 

e leve em conta os interesses das partes interessadas.  

A ISO 26000 contém uma série de definições e princípios, através dos quais as 

organizações devem analisar e tratar, considerando a relevância das questões para sua 

organização na priorização de suas ações. Nela estão definidos os termos: responsabilização; 
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transparência; ética; respeito pelos interesses das partes interessadas (stakeholder); respeito 

pelo Estado de Direito; respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento, mesmo que 

não haja obrigação legal; e direito humanos.   

Os sete temas centrais tratados pela norma são Governança Organizacional, Direitos 

Humanos, Práticas Trabalhistas, Meio Ambiente, Práticas Legais de Operação, Questões dos 

Consumidores, e Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade. 

2.1.5. A sustentabilidade organizacional como diferencial competitivo 

Numa revisão da literatura sobre o tema, Han et al. (2011) apresentam pesquisas e estudos 

indicando um número crescente de consumidores com maior conscientização ambiental e 

preferência por organizações “verdes”, seus produtos ou serviços, mesmo que isso signifique 

pagar um preço mais elevado ou dedicar maior esforço para adquirir ou utilizá-los. Khandelwal 

e Bajpai (2013) também identificam em seu trabalho um significativo aumento da disposição 

dos consumidores em favorecer empresas ecologicamente corretas. 

Akgün et al. (2013), por sua vez, abordam o tema por uma perspectiva organizacional, 

considerando que dada a tendência de conscientização ambiental da sociedade e do consumo, a 

implementação da gestão ecologicamente correta, chamada por eles de marketing verde, é 

fundamental para garantir a sustentabilidade das instituições no longo prazo.  

Mais do que o interesse de adotar a gestão sustentável como estratégia de negócio, as 

organizações têm imensa responsabilidade na busca por soluções para os problemas ambientais 

e no desenvolvimento de projetos de prevenção de cenários socioambientais negativos, antes 

que os mesmos se configurem (AKGÜN et al., 2013). Akgün et al. Citam que uma forma de se 

iniciar no marketing verde é através da implementação dos princípios de redução, reutilização 

e reciclagem nas atividades gerais das organizações, com reflexo direto no controle do impacto 

ambiental, reduzindo o consumo de recursos naturais.  

O termo “verde” vem sendo associado a diversos tipos de atividades com o objetivo de 

identifica-las em conivência com as preocupações de redução do impacto ambiental (HAN et 

al, 2011). A gestão verde, ou marketing verde, pode ser compreendida, desta forma, como 

aquela que, com o objetivo de proteger o meio-ambiente e reduzir custos operacionais, engaja 

a instituição em práticas ecologicamente corretas, como economia do uso de água e energia, 

políticas de eco-compras, redução das emissões de carbono e redução da produção de lixo 

(HAN et al, 2011).  
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Akgün et al. (2013) ainda ponderam que para minimizar o impacto da organização, é 

necessário considerar o meio ambiente em todas as atividades da companhia, adequando 

processos produtivos e demais processos internos com a implementação de tecnologias menos 

abrasivas ao ambiente e através do treinamento e capacitação de todos os níveis de funcionários 

para a consciência ecológica. Neste contexto, o marketing verde busca a melhor forma de 

satisfazer as necessidades dos públicos de uma organização e da sociedade em geral, com o 

mínimo detrimento social e ambiental, pensando na sustentabilidade a longo prazo (AKGÜN 

et al., 2013). 

Uma proposta de gradação do envolvimento do marketing com a sustentabilidade foi 

proposta por Peattie (PEATTIE, 2001 apud AKGUN et al., 2013): 

- Eco marketing: menos abrangente, focado na redução da dependência de produtos 

considerados prejudiciais ao meio ambiente. 

- Marketing ambiental: iniciativa mais compreensiva, busca reduzir o impacto ambiental a 

partir das demandas verdes dos consumidores e das oportunidades de vantagem competitiva. 

- Marketing sustentável: abordagem mais radical que busca compensar completamente 

todo o impacto de produção e consumo por uma economia sustentável. 

De acordo com Akgun et al. (2013), o marketing verde se difere, portanto, do marketing 

tradicional, por além de preocupar-se com adequação da melhor oferta possível para a 

expectativa e necessidade dos públicos, ter de utilizar de estratégias de diferenciação através da 

conscientização dos públicos dos benefícios ecológicos de seus serviços ou produtos, tornando-

os o de maior valor para os clientes perante às demais ofertas, através da criação de confiança 

a partir de sua imagem institucional e credibilidade de sua reputação.   

Através do marketing verde, uma organização tem a oportunidade de posicionar a sua 

imagem institucional como sustentável, diferenciando-se das demais e oferecendo uma 

vantagem real para os públicos que escolhem seus serviços ou produtos: contribuir para o 

benefício do meio ambiente (KHANDELWAL; BAJPAI, 2013). Khandelwal e Bajpai (2013) 

citam como benefícios do posicionamento sustentável a adequação às legislações 

governamentais, que se tornam mais rígidas conforme o tema cresce de relevância, e a melhor 

satisfação dos desejos, expectativas e necessidades ecológicas dos públicos da instituição.  
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No entanto, a medida que o tema sustentabilidade ganha força, a sociedade tem se mostrado 

mais cética aos discursos publicitários de conteúdo sustentável (KHANDELWAL; BAJPAI, 

2013), conforme mais exemplos de iniciativas “verdes” são desmascarados como alegações 

sustentáveis enganosas e não comprováveis. Richard Dahl (2010) caracteriza estas falsas 

alegações como greenwashing.  

Desta forma, credibilidade e confiança em uma instituição são quesitos essenciais para o 

sucesso de um posicionamento sustentável. A credibilidade institucional é refletida nos serviços 

prestados e produtos oferecidos por uma organização, o que usualmente atrela a percepção de 

qualidade aos mesmos. Desta forma, iniciativas “verdes” recebem mais crédito, de forma geral, 

quando adotadas por organizações já posicionadas como ecologicamente conscientes; enquanto 

iniciativas “verdes” de organizações não engajadas em causas socioambientais são vistas com 

desconfiança pelo público geral (KHANDELWAL; BAJPAI, 2013). O posicionamento 

institucional sustentável, além de legitimar os serviços e produtos “verdes” oferecidos, gera 

uma conexão emocional com a organização. 

A confiança em uma organização, por outro lado, é essencial para converter o 

posicionamento “verde” em uma tendência real de intenção de escolha pelos públicos. A 

confiança institucional é responsável pelo sentimento de sentir-se seguro em adquirir 

determinado serviço ou produto, de forma que o indivíduo possa atentar para outras questões 

que não o medo de ser lesado por uma propaganda enganosa, por exemplo (KHANDELWAL; 

BAJPAI, 2013). 

Dahl (2010) reporta dados do relatório de 2009 da TerraChoice Environmental Marketing, 

uma empresa de consultoria publicitária, que apresenta um crescimento de 79% do número de 

produtos com alegações “verdes” em relação ao ano anterior. A conclusão do relatório, no 

entanto, é que 98% destas alegações eram casos de greenwashing. 

Frente a este cenário de descrédito do posicionamento sustentável, Khandelwal e Bajpai 

(2013) afirmam que para ganhar a confiança dos públicos para suas iniciativas, serviços e 

produtos, as organizações devem garantir que suas práticas ambientalmente responsáveis sejam 

promovidas com as seguintes características: comunicação exata, não ambígua e verdadeira; 

relatar os reais benefícios e impactos das atividades; deixar claro como o indivíduo contribui 

para o meio ambiente ao engajar-se com estas práticas ou optar por tais serviços e produtos.  
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A integridade do marketing verde depende de a sustentabilidade ser adotada desde a 

concepção da produção ou da prestação de serviço até o atendimento ao público; depende do 

engajamento de todos os colaboradores, da alta gerência aos funcionários de linha de frente; o 

marketing verde não é apenas promover uma fachada verde (AKGÜN et al., 2013). 

2.2. Sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior 

Na sociedade deste novo século, o tema sustentabilidade e o impacto dos humanos sobre o 

meio ambiente assumiu um papel central na reflexão das pessoas. Desta discussão, surge a 

necessidade de que todos se envolvam em estratégias de compreensão, mitigação e resolução 

dos problemas sociais e ambientais enfrentados. O tema encontra então o contexto das 

instituições de ensino, pela sua responsabilidade de inserir os ensinamentos de sustentabilidade 

na formação, promovendo desenvolvimento sustentável da sociedade. 

No âmbito do Ensino Superior, em 1988, ocorre a Conferência de Reitores da Europa que, 

com o objetivo de envolver universidades europeias na cooperação para o Desenvolvimento 

Sustentável, culmina na criação do Programa Copernicus (Cooperation Program in Europe for 

Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies). 

 Posteriormente, foram elaboradas diversas declarações que registram os compromissos e 

as perspectivas de líderes universitários sobre proteção ambiental e a sua evolução para 

desenvolvimento sustentável. Dentre elas, pode-se destacar a Declaração de Talloires 

(UNESCO, 1990), criada por estabelecimentos de ensino superior do mundo inteiro e assinada 

por 22 universidades, em reunião no Centro de Estudos Europeus da Universidade de Tufts, na 

cidade de Talloires, França. Na Declaração de Talloires, foram estabelecidos 10 compromissos 

que incluem: a incorporação de ensino ambiental com a formação de especialistas em gestão 

ambiental; a criação de programas que desenvolvam a capacidade da universidade de ensinar o 

tema ambiental para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionalização; e o 

comprometimento em ser um exemplo de responsabilidade ambiental, pelo estabelecimento de 

programas de conservação dos recursos, reciclagem e redução dos resíduos dentro da 

universidade.  

A Declaração de Talloires já evidenciava a preocupações de reitores de universidades de 

todo o mundo com a escala e rapidez da depleção de recursos naturais, poluição e degradação 

ambiental, que se comprometiam a contribuir para reverter tal situação.  
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No ano seguinte, em 1991, na Conferência sobre Ações da Universidade para o 

Desenvolvimento Sustentável, é redigida a Declaração de Halifax, assinada por 33 

universidades provenientes de dez países. 

Já em 1993, acontece o 15º Congresso da Associação das Universidades do 

Commonwealth, onde a Declaração de Swansea (UNESCO, 1993) é assinada, a qual 

incentivava as universidades a disseminar a compreensão de desenvolvimento sustentável, 

enfatizando a obrigação ética da geração atual para superar os problemas acarretados pela 

utilização massiva de recursos naturais pela humanidade. É realçada ainda a capacidade da 

universidade de ensinar e praticar princípios sustentáveis, para aumentar o interesse ambiental 

e para aumentar a compreensão da ética ambiental entre a universidade, os estudantes e o 

público em geral. A Declaração de Swansea buscou incentivar universidades a rever suas 

próprias operações para refletir as melhores práticas sustentáveis. 

Em 1994, é lançada a Carta Universitária para o Desenvolvimento Sustentável do Programa 

Copernicus, a Carta Copernicus, ancorada nas estratégias do programa e no documento Campus 

Blueprint for a Sustainable Future, redigido na Universidade Yale no mesmo ano. Este 

documento reforça a ideia de se promover os campi como laboratórios experimentais de gestão 

ambiental e desenvolvimento sustentável, através das seguintes iniciativas: integração dos 

conhecimentos ambientais em todas as disciplinas; aumento da oferta de cursos sobre estudos 

ambientais; fornecimento de oportunidades para alunos estudarem as questões ambientais 

locais e do campus; implementação de auditoria ambiental no campus; instituição de política 

ambiental universitária com redução do lixo do campus, maximização da eficiência energética 

e incorporação da dimensão da sustentabilidade no planejamento do uso do solo, transporte e 

edificação. 

A Carta Copernicus foi redigida no primeiro encontro Campus Earth Summit, realizado na 

Universidade de Yale, EUA, em abril de 1994. Nela estão descritas várias recomendações, 

reforçando mais uma vez a ideia de promover o uso do campus como laboratório experimental 

e modelo de desenvolvimento sustentável, baseadas em 10 princípios fundamentais: 

 Compromisso Institucional 

 Ética Ambiental 

 Educação dos funcionários universitários 

 Programas de Educação Ambiental 

 Interdisciplinaridade 

 Disseminação do Conhecimento 
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 Redes de Trabalho 

 Parcerias 

 Programas de Educação Continuada 

 Transferência Tecnológica 

No dia 4 de setembro de 2002, durante o encontro Rio+10, onze importantes organizações 

internacionais de educação e ciência se reuniram, em Johanesburgo, para assinar a Declaração 

Ubuntu sobre Educação, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável. Neste 

documento, educadores, governos e demais interessados são convidados a “rever os programas 

e currículos de escolas e universidades, a fim de melhor enfrentar os desafios e oportunidades 

do desenvolvimento sustentável” e “desenvolver mecanismos permanentes para oferecer aos 

professores e para incorporar aos currículos, informação sobre os progressos no conhecimento 

científico e tecnológico relevantes ao desenvolvimento sustentável”. 

Dez anos mais tarde, durante a Conferência das Nações Unidas, sobre Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio+20, sediada no Rio de Janeiro em junho de 2012, foi redigida 

Declaração da Iniciativa de Educação Superior para a Sustentabilidade. Nesta declaração, 

assinada por mais de 250 instituições de ensino superior, é firmado um compromisso com cinco 

princípios: o ensino dos conceitos de desenvolvimento sustentável; o incentivo a pesquisas 

nesta área; a busca por um “campus verde”, com minimização do impacto ambiental da 

instituição; o apoio a iniciativas sustentáveis na comunidade local; e, finalmente, o 

comprometimento com o compartilhamento de resultados em quadros internacionais 

(UNESCO, 2012). 

Práticas universitárias de sustentabilidade  

De acordo com educadores e psicólogos, nós, humanos, retemos de 10 a 20% do que 

ouvimos ou lemos, e aproximadamente 80% do que experimentamos (CORTESE, 2000). 

Assim para David Orr (2004), toda escola, colégio ou universidade, além de seu currículo 

explícito, possui outro currículo implícito que consiste em seus edifícios, terrenos e operações; 

ou seja, a infraestrutura que os estudantes observam nos campi, como eles se transportam, o 

que eles comem, como eles se relacionam uns com os outros, como eles “vivenciam” 

determinados espaços, a noção de tempo e espaço etc.  

Desta forma, a dimensão de educação das instituições de ensino vai muito além do que é 

difundido no programa curricular, alcançando toda a infraestrutura e pessoas envolvidas na 

instituição, como forma de exemplo para os alunos e a sociedade. O ensino da sustentabilidade, 
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em particular, não pode ser encarado de forma diferente. Cabe ressaltar que a Gestão Ambiental 

Universitária se diferencia da Gestão Ambiental Empresarial, visto que ao se tratar da vivência 

em um ambiente educativo e não um ambiente produtivo, não pode se limitar aos aspectos 

pragmáticos da eco-eficiência. A Gestão Ambiental Universitária deve envolver a disseminação 

da Cultura da Sustentabilidade, pois representa para os alunos uma oportunidade única de 

desenvolver conhecimentos extraclasse, num microcosmo da sociedade que é um campus 

universitário (LOPES, 2005) 

São diversas as áreas que instituições de ensino podem escolher para engajarem-se com 

práticas sustentáveis, com viés social ou ambiental. Ao ponderar a dimensão das atividades da 

universidade, com a quantidade de campi, instalações e pessoas envolvidas, nota-se todo o seu 

potencial de influência na geração de emprego, na prestação de serviços, no tráfego e nos níveis 

de ruído na comunidade onde estão inseridas, provendo infinitas oportunidades para as 

instituições atuarem para minimizar seus impactos negativos (LOPES et al, 2005). 

Posto isso, diversas universidades por todo o mundo passaram a implementar programas 

de sustentabilidade, ao que vale destacar o grande foco, na literatura acadêmica, em trabalhos 

na dimensão ambiental, quando comparados ao número de publicações relatando programas 

com cunho social. Estas publicações abrangem relatos de êxitos e falhas destes programas, 

ferramentas de avaliação de indicadores sugeridas e aplicadas e modelos de Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA) implementados.  

Mason et al. (2003) relata a o processo de implementação e ampliação do programa de 

desperdício zero Universidade Massey, na Nova Zelândia. O surgimento deste programa partiu 

da iniciativa da base estudantil que, no Fórum sobre Meio Ambiente da universidade, 

demonstrou preocupação com o impacto da geração de resíduos gerado no Campus Turitea. 

Mason et al. (2003) ressaltam a importância da promoção de um espaço para discussão sobre 

sustentabilidade dentro da universidade, apontando que muito provavelmente o programa de 

desperdício zero da Universidade Massey não teria sido desenvolvido, não fosse o evento do 

Fórum sobre Meio Ambiente. Lá os estudantes e parte do corpo acadêmico tiveram contato com 

o Oficial de Educação Ambiental e Conservação de Recursos da Câmara Municipal 

(Palmerston North City Council - PNCC), que os apresentou a possibilidade de financiamento 

do projeto pela Zero Waste NZ Trust (Fundo Neozelandês de Desperdício Zero), dando o 

primeiro impulso para o projeto sair do papel. 
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Contradizendo o modelo de Dalley (1994), que propõe a que a implementação de 

programas de sustentabilidade deve seguir o caminho de cima para baixo na hierarquia da 

organização, partindo da alta administração, o programa da Universidade Massey seguiu uma 

sequência de passos alternativa no seu processo de implementação. Após a discussão inicial no 

Fórum sobre Meio Ambiente, uma pequena força de trabalho foi organizada por um dos 

membros do corpo docente para aplicação de uma proposta de financiamento junto ao Zero 

Waste NZ Trust. Esta aplicação propunha um programa contínuo de gestão do lixo físico e 

recursos energéticos da universidade, estabelecendo um modelo de campus universitário com 

“desperdício zero” a ser replicado em demais campi da universidade.  

Com aprovação do financiamento externo, o programa tomou corpo com o objetivo de 

promover oportunidades de participação voluntária ou de pesquisa para crédito acadêmico para 

os estudantes, combinadas com projetos de pesquisa privados, fator importante para garantir a 

viabilização e agilidade de execução dos projetos (MASON et al., 2003). Na sequência, foi 

conseguido apoio financeiro internamente, com recursos destinados pela gestão central da 

universidade. 

Foi também estabelecido que o membro do corpo docente seria mantido como liderança 

do programa, ao que Mason et al. (2003). Apontam como ponto crítico de seu sucesso, 

facilitando o acesso a fontes externas e internas de investimento e garantindo a continuidade e 

manutenção do programa ao longo dos anos, independentemente da rotatividade de alunos da 

universidade. 

Das grandes contribuições para a sustentabilidade do campus, vale destacar a criação de 

uma área de compostagem, resultante de projetos sobre resíduos orgânicos e sobre 

compostagem. Outros projetos envolveram reciclagem de papel em todo o campus e a separação 

e reciclagem do lixo seco, que exigiu cooperação e treinamento de funcionários, além de 

programas educativos para todos. Em parceria com a empresa terceirizada responsável pelo 

restaurante/lanchonete do campus, incitada pelos benefícios promocionais, ecológicos e de 

redução de custos, foi ainda instituído o projeto “lug-a-mug” (traga a sua caneca) de 

desincentivo ao uso de material descartável na área do restaurante dos estudantes. 

Os autores destacam ainda a importância do comprometimento da alta gestão da 

universidade, na forma de uma declaração de política ambiental escrita e da assinatura de um 

termo de compromisso com a responsabilidade ambiental no Ensino Superior, que levaram a 
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destinação de apoio financeiro ao programa e facilitaram a transição de projetos iniciados no 

programa para atividades permanentes das instalações do campus. 

Geng et al (2012), por outro lado, descreve o sucesso da transição para um campus eco-

eficiente na Universidade de Shenyang, a partir da iniciativa governamental, ao invés de 

espontânea. O programa surge como parte de uma iniciativa do Governo central chinês em 

transformar a cidade de Shenyang num modelo de construção ambiental em 2009, como 

exemplo a ser replicado pelo país. Adicionalmente, o Ministério de Proteção Ambiental da 

China, num esforço conjunto com o Ministério do Meio Ambiente japonês, estabeleceu um 

acordo de contribuição entre a cidade de Shenyang e Kawasaki para desenvolvimento de 

tecnologias ambientais.  

Neste cenário político, a Prefeitura Municipal de Shenyang definiu a educação ambiental 

como ponto-chave de partida para o projeto, elegendo a Universidade de Shenyang, única 

pública da cidade, para iniciar um programa de campus eco-eficiente. O programa foi 

estruturado em cinco áreas de atuação: emissões de carbono, água, resíduos sólidos, pesquisas 

“verdes” e educação “verde” (GENG et al., 2012). 

Os esforços para redução das emissões de carbono do campus focaram na otimização e 

redução do consumo de energia, através de planejamento, educação e alteração para fontes 

renováveis de energia. O sistema de aquecimento foi trocado para o mais moderno de tecnologia 

geotérmica, substituindo o tradicional a base de combustíveis fósseis. Painéis solares foram 

instalados para o aquecimento de água. Para substituir as lâmpadas incandescentes, foram 

escolhidas as de LED para áreas externas, e as fluorescentes para ambientes internos, ao que 

uma auditoria interna aferiu uma economia do consumo energético de 1 milhão de KW por ano. 

Ainda foram instituídas políticas de auditoria, educação e fiscalização do consumo de energia, 

com possíveis advertências e multas. 

O projeto de eficiência hídrica da universidade se dividiu entre o uso e o tratamento da 

água. A primeira abordagem envolveu um grande programa de educação e treinamento em 

economia de água com alunos e funcionários, que resultou num esforço conjunto em encontrar 

oportunidades de economia como a identificação vazamentos, a implementação de torneiras 

inteligentes e urinóis que dispensam descarga. Para tratamento da água, a preocupação principal 

foi não sobrecarregar as estações de tratamento da cidade com água residual de laboratórios.  
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Foi então construída uma estação de tratamento in campus, para onde toda a água residual 

da universidade era direcionada, e que oferecia oportunidade de aprendizagem para estudantes 

das áreas relevantes. Após tratamento, a água era direcionada para a criação de um lago 

artificial, de valor estético, mas também provendo água para irrigação dos jardins e ser utilizado 

como uma fonte de água reserva em caso de incêndios. Os dejetos retirados da água em 

tratamento eram utilizados como fertilizantes. 

A gestão do lixo sólido gerado no campus se dividiu em três iniciativas. A primeira delas 

foi a separação do lixo reciclável e orgânico, com a substituição das lixeiras tradicionais por 

lixeiras com coletores separados e identificados para cada tipo de material. Além da 

substituição, foram implementadas mais 100 lixeiras pelo campus para melhor cobertura de 

toda área. A segunda iniciativa foi um projeto de educação de instrução e conhecimento acerca 

da separação de lixo. Financiado pelo Ministério Ambiental japonês, foi realizado um estudo 

prévio e pós as palestras, que mostrou o aumento de 82% para 95% na separação de garrafas 

PET, de 72% para 95% com garrafas de vidro e de 73% para 88% com latas de alumínio, 

comprovando a relevância e eficácia da educação ambiental para a mudança de comportamento 

(GENG et al., 2012). 

Por fim, foi implementado um programa de controle e coleta de lixo tóxico e perigoso, 

proveniente dos produtos químicos e biológicos dos laboratórios. Além de atividades de 

conscientização dos alunos, foi estabelecido que todo o lixo tóxico e perigoso deveria ser 

coletado separadamente e entregue a uma companhia de tratamento licenciada. A cada 

laboratório foi exigido gerar um relatório diário de geração de lixo par a companhia de 

tratamento, cuja falha em reportar acarretaria uma denúncia para o Escritório de Proteção 

Ambiental (EPB, Environmental Protection Bureau). A universidade também passou a 

convidar periodicamente oficiais do EPB para treinamento e atualização em relação às novas 

práticas e regulamentos. 

Com forte foco em pesquisa ambiental, a Universidade de Shenyang já possuía um grande 

laboratório de ciência ambiental e engenharia fundado pelo Ministério da Educação, que foi 

responsável por atrair diversos subsídios de pesquisa do governo central e local. Os projetos de 

pesquisa têm na maior parte direcionamento para a proteção ambiental local, como por exemplo 

o projeto de recuperação da antiga área industrial de Shenyang, com testes de qualidade 

ambiental, identificação de riscos, recuperação de vias navegáveis, retirada segura e tratamento 

do solo poluído e renovação da vegetação local.  
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Finalmente, para complementar os esforços de educação ambiental dos programas de 

economia de energia, economia de água e gestão do lixo sólido, a Universidade de Shenyang 

decidiu abrir um curso público de proteção ambiental para todos os estudantes. Desta forma, 

um dos grandes diferenciais deste curso é a interatividade entre alunos de diversas áreas, 

promovendo ideias integradas de como solucionar questões ambientais. Outra iniciativa de 

educação chave é o intercâmbio internacional para colaboração entre instituições e países, na 

qual a parceria com o governo japonês desempenha um papel fundamental. Um acordo com a 

Universidade Internacional de Nagasaki possibilita que ambas instituições atuem em projetos 

conjuntos, propiciando oportunidades para os alunos atuarem em cooperação transcultural para 

questões ambientais (GENG et al., 2012).   

É importante destacar que o sucesso da implementação da sustentabilidade em todas as 

operações da Universidade de Shenyang é o grande comprometimento de aporte financeiro dos 

órgãos do governo. No entanto, além de recursos financeiros, outras características são 

fundamentais para a eficácia de programas de sustentabilidade. Comum à maioria dos 

programas de sucesso, estão o envolvimento e comprometimento dos reitores e líderes das 

instituições com o projeto, uma política socioambiental explícita e escrita da universidade, um 

planejamento abrangente do projeto, a existência de atividades de pesquisa na área, a inclusão 

de disciplinas de sustentabilidade nos cursos e a transparência da gestão na prestação de contas 

(MASON et al, 2003). 

Atuando sob uma gestão sócio e ambientalmente responsável, as instituições são 

beneficiadas com o desenvolvimento de uma imagem com valores agregados positivos e, 

consequente, com ganho de credibilidade para seus cursos, o que pode e deve ser utilizado como 

diferencial competitivo no mercado e como base de posicionamento frente a instituições 

concorrentes. Por este impacto tão significativo, investir na sustentabilidade nas Universidades 

têm se mostrado um diferencial competitivo forte no setor, capaz não apenas de atender a 

demanda sustentável e satisfazer os clientes, mas também levando à promoção de uma 

significativa redução de custos para o negócio assim como na melhora da imagem e reputação 

da instituição.  

  



41 

 

2.3. Aferição de Sustentabilidade em Universidades 

O Relatório de Sustentabilidade é uma ferramenta de gestão que envolve identificação, 

mensuração e divulgação do desempenho sustentável, as quais devem ser publicadas 

periodicamente em forma de relatórios. Relatórios de sustentabilidade têm dois objetivos 

gerais: aferir a condição de progresso de uma instituição no caminho da sustentabilidade; e 

comunicar os esforços e progresso da organização em questões econômicas, sociais e 

ambientais a seus públicos de interesse (Lozano, 2006).  

Internacionalmente, há diversas iniciativas e selos para aferir e reportar o 

comprometimento com sustentabilidade por parte de empresas em geral e de organizações sem 

fins lucrativos e governos. Grandes exemplos são o Global Reporting Initiative (GRI, 2013), a 

Série ISO14000 (ISSO, 2009), o método do Triple Bottom Line (Elkington, 1997), ou o cálculo 

da Pegada Ecológica (Rees, 1992). As abordagens e aplicações das propostas acima variam e, 

embora sejam todas bastante abrangentes, elas são consideradas insuficientes para aferir a 

sustentabilidade em instituições de Ensino Superior, uma vez que não foram projetadas para 

reconhecer a dimensão de educação e pesquisa, intrínseca à natureza de instituições de ensino 

(Lozano, 2006). 

Alternativamente, foram desenvolvidas ferramentas voltadas especificamente para aferir 

sustentabilidade em universidades, considerando sua responsabilidade em educar e incentivar 

pesquisas acerca de desenvolvimento sustentável, não apenas academicamente, mas também 

oferecendo exemplos práticos de gestão sustentável para a comunidade. Shriberg (2002) realiza 

uma análise abrangente e pragmática dos principais estudos e esforços para aferir 

sustentabilidade em instituições de Ensino Superior. Através de um levantamento das principais 

forças e fraquezas de 11 métodos, o autor busca indicar os líderes em sustentabilidade entre as 

instituições, divulgar as melhores práticas, e proporcionar uma ferramenta capaz de medir os 

progressos para alcançar o conceito de “campus sustentável”. 
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Tabela 2.1 Resumo de forças e fraquezas de ferramentas de aferição de sustentabilidade institucional 

Ferramenta Pontos fortes Pontos fracos 

National Wildlife 

Federation’s State of the 
Campus Environment 

Abrangente 

Combina eco-eficiência com sustentabilidade 

Identifica barreiras, direcionadores, incentivos e 
motivações 

Identifica processos e status de progresso 

Pouco uso do termo “sustentabilidade” 

Pequena amostragem dentro de cada 
faculdade/universidade  

Sustainability 
Assessment 

Questionnaire 

Ênfase em sustentabilidade como um processo 

multifuncional 
Útil como ferramenta de conversação e educação 

Examina questões que identificam fraquezas e 

definem objetivos  

Sem mecanismos para comparações e 

benchmarking 

Difícil de ser completada por grandes 
universidades 

Auditing instrument 
for sustainability in 

higher education 

Estrutura flexível para comparações 

institucionais 
Orientação para processos, facilitando a 

priorização e definição de objetivos nos estágios 
de desenvolvimento 

Criada por consenso internacional 

Difícil compreensão 

Motivações são potencialmente excluídas 

Higher Education 21’s 

Sustainability Indicators 

Orientação para processos para ir além da eco-

eficiência com relativamente poucos conjuntos 

de indicadores 
Reconhece a sustentabilidade explicitamente e 

estrategicamente 

Difícil de medir e comparar 

Indicadores podem não representar as 
questões mais importantes 

Environmental 
Workbook and Report 

Útil em planejamento estratégico e priorização 
Coleta dados de base e melhores práticas 

Foco em eco-eficiência operacional e 

conformidade 
Dificuldade em agregar e comparar dados 

Motivações são fortemente ignoradas 

Greening Campuses 

Abrangente, orientação para ação incorporando 

processos 

Manual de simples compreensão com estudos de 
caso e recomendações 

Dificuldade em cálculos e comparações 
Foco faculdades locais canadenses 

Recursos desatualizados 

Campus Ecology 
Guia e estrutura multifuncionais e práticos 

Base para ferramentas atuais 

Foco ambiental (não em sustentabilidade) 

Não mais considerado “estado da arte” 

Environmental  
performance survey 

Orientação para processos 

Compatível com sistemas de gestão ambiental 

Foco em eco-eficiência operacional 

Negligencia a sustentabilidade e iniciativas 

multifuncionais 

Indicators 

Snapshot/Guide 

Rápido e priorizado “retrato” ambiental 
Oportunidade de aprofundamento em questões 

de interesse 

Foco em eco-eficiência operacional, com 
pouca referência a processos, motivações, 

benchmarking e sustentabilidade 

Grey Pinstripes with 
Green Ties 

Modelo para coleta e relato de dados 
Associa programas e reputação 

Não especifico para sustentabilidade 

Negligencia o processo de decisão e 
operações 

EMS Self-assessment 
Rápida ferramenta de auto aferição com foco em 
processos 

Foco em eco-eficiência operacional 

Fonte: SHRIBERG, M. Institutional assessment tools for sustainability in higher education. International Journal 

of Sustainability in Higher Education. Vol. 3-3, p. 254-270. 2002, p. 5  

 

Shriberg (2002) conclui que a ferramenta ideal para aferir sustentabilidade institucional 

deve possuir as seguintes características: 

- Identificar questões importantes: reconhecer as questões de maior relevância para os 

esforços ambientais, sociais e econômicos do campus, proporcionando mecanismos para 

priorizar as questões relacionadas a sustentabilidade. 
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- Ser calculável e comparável: formas rápidas, mas profundas, de medir status, progresso, 

prioridades e direção dos esforços da universidade, permitindo comparação entre os campi 

através de dados qualitativos e quantitativos. 

- Ir além da eco-eficiência: promover mudanças incrementais e sistêmicas com o objetivo 

de zerar o impacto negativo. 

- Medir processos e motivações: questionar missão, recompensas, incentivos e outros 

resultados orientados aos processos, perguntando “por que” e “como” buscar a sustentabilidade, 

além de “o que” é atualmente feito. 

- Demonstrar abrangência: de forma a incluir diversos públicos, não se deve sacrificar a 

abrangência em prol da precisão, contanto que seja possível interpretar os resultados de forma 

coerente.    

Lozano (2006) afirma que as aferições e relatórios de sustentabilidade podem utilizar três 

diferentes abordagens, ou combinar o uso de duas delas ou mais. São eles: 

- Contábeis: construídos a partir de dados não tratados, convertidos então em uma unidade 

comum única: monetária, extensão ou energia. 

- Avaliação narrativa: combina textos, mapas, gráficos e dados numéricos, podendo ou 

não fazer uso de indicadores. 

- Indicadores: podem utilizar textos, mapas, gráficos e dados numéricos como a avaliação 

narrativa, mas são necessariamente organizados através de indicadores.   

Cada uma das abordagens possui vantagens e desvantagens, de forma que uma abordagem 

será mais adequada relativamente ao tipo de pesquisa sendo realizado. No entanto, a abordagem 

de indicadores apresenta maiores níveis de transparência, consistência e utilidade na tomada de 

decisão, de forma geral apresentando melhor performance, simplicidade de mensuração e 

comparação, e objetividade (LOZANO, 2006).  

Em sua publicação, Lozano (2006) propõe uma adaptação às diretrizes do GRI para 

universidades, adicionando a dimensão de educação às dimensões econômica, ambiental e 

social originais. Esta dimensão educacional seria composta de três categorias de indicadores: 

de currículo, de pesquisa e de serviço. A tabela 3.3 demonstra os aspectos retratados pelos 

indicadores de cada dimensão e categorias propostas pelas diretrizes do GRI (econômica, 
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ambiental e social), combinados aos aspectos da dimensão educacional proposta por Lozano 

(2006). 

Tabela 2.2 Diretrizes dos indicadores de performance utilizados na ferramenta GASU 

Dimensão Categoria Aspecto 

Econômica Impactos 

econômicos 

diretos 

Clientes 

Fornecedores 

Empregados 

Investidores 

Setor público 

Ambiental Ambiental Materiais 

Energia 

Água 

Biodiversidade 

Emissões, efluentes e resíduos 

Fornecedores 

Produtos e serviços 

Conformidade 

Transporte 

Geral 

Social Práticas 

trabalhistas e 

trabalho decente 

Emprego 

Trabalho/gestão 

Relações  

Saúde e segurança 

Capacitação e educação 

Diversidade e oportunidade 

Direitos 

humanos 

Estratégia e gestão 

Não-discriminação 

Liberdade de associação e barganha coletiva 

Trabalho infantil 

Trabalho forçado e obrigatório 

Práticas disciplinares 

Práticas de segurança 

Direitos indígenas 

Sociedade Comunidade 

Suborno e corrupção 

Contribuições políticas 

Compensação e precificação 

Responsabilidade 

do Produto 

Saúde e segurança dos consumidores 

Produtos e serviços 

Publicidade  

Respeito pela privacidade 

Educacional Currículo Inserção de DS no currículo 

Capacidade de ensino de DS 

Monitoramento do DS no currículo 

Apoio Administrativo 

Pesquisa Pesquisa 

Doações e verbas 

Publicações e produtos 

Programas e centros 

Serviço Atividades e serviços comunitários 

Aprendizagem de serviço 

Fonte: LOZANO, R. A tool for a Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU).  

Journal of Cleaner Production. Vol. 14, p. 963-972. 2006. 
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 Após esta adaptação das diretrizes do GRI, o autor apresenta a ferramenta de Graphical 

Assessment of Sustainability in Universities (GASU), em português, ferramenta de Aferição 

Gráfica de Sustentabilidade em Universidades. A ferramenta foi proposta para ser utilizada pela 

alta administração e gestores, como um sistema de auto avaliação da gestão e operações de sua 

instituição. Vale destacar que a ferramenta GASU de Lozano (2006) é desenhada para aferição 

de performance das operações internas das instituições de ensino em relação às premissas do 

GRI, desta forma, ela não trata a questão da imagem institucional percebida externamente da 

universidade. 

Figura 2.1 Representação gráfica hipotética da dimensão Ambiental do GRI para universidades 

 

Fonte: LOZANO, R. A tool for a Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU).  

Journal of Cleaner Production. Vol. 14, p. 963-972. 2006. P. 971 

A avaliação é realizada através do preenchimento de um formulário para cada dimensão, 

onde os gestores aferem os indicadores de performance com notas de zero a quatro, onde zero 

equivale a total falta de informação sobre determinado indicador e quatro sugere excelente 

performance em relação ao indicador. Os dados coletados geram nove gráficos relativos às 

categorias das dimensões avaliadas, representando visualmente a performance da organização 

em cada aspecto (figura 6.1).  

Nejati e Nejati (2013), por sua vez, conduziram um estudo cujo objetivo foi desenvolver 

um instrumento para aferir a percepção de engajamento de universidades com iniciativas 

sustentáveis, explorando as opiniões dos alunos, como um público-chave da universidade.  O 

estudo foi realizado em quatro estágios, a primeira de revisão bibliográfica, seguida de duas 

etapas de pesquisa exploratória e uma etapa de pesquisa confirmatória.  
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Para as pesquisas exploratórias, foi preparada uma listagem inicial com 28 práticas 

sustentáveis em universidades (tabela 3.4), extraídas e adaptadas do trabalho de Wright et al. 

(2010) que apresenta uma lista de atividades essenciais em universidades sustentáveis.  

Tabela 2.3 Itens iniciais da escala de universidade sustentável 

No. Itens 

1 Transporte para o campus deve ser uma prioridade nas questões de sustentabilidade da universidade  

2 Utilização do terreno do campus deve ser uma prioridade nas questões de sustentabilidade da universidade 

3 Planejamento arquitetônico deve ser uma prioridade nas questões de sustentabilidade da universidade 

4 A universidade deve instalar painéis solares nos edifícios do campus 

5 
Uma universidade sustentável deve incorporar conhecimento ambiental em todas as disciplinas relevantes em todos 

os níveis de estudo 

6 
Pesquisas realizadas no campus devem incluir resumo de potenciais questões ambientais que podem ser enfrentadas 

na implementação prática 

7 
Uma universidade sustentável deve proporcionar oportunidade para alunos estudarem sustentabilidade em questões 

do campus e locais 

8 Uma universidade sustentável deve consultar a opinião dos alunos sobre sustentabilidade 

9 Uma universidade sustentável deve incentivar alunos a participar de atividades ecologicamente corretas 

10 Uma universidade sustentável deve realizar auditorias de sustentabilidade regulares no campus 

11 Uma universidade sustentável deve realizar auditorias de sustentabilidade regulares na comunidade local 

12 Uma universidade sustentável deve adotar práticas de compras ambiental e socialmente responsáveis 

13 Uma universidade sustentável deve apoiar indivíduos em busca de carreiras ambiental e socialmente responsáveis 

14 Uma universidade sustentável deve incentivar alunos a participar de atividades voluntárias na comunidade local 

15 Uma universidade sustentável deve criar uma declaração escrita de comprometimento com a sustentabilidade 

16 Cada departamento deve criar sua própria declaração escrita de comprometimento com a sustentabilidade 

17 Uma universidade sustentável deve encorajar o pensamento crítico sobre a sustentabilidade 

18 Uma universidade sustentável deve oferecer reembolso monetário a indivíduos atendendo cursos ambientais 

19 
Uma universidade sustentável deve criar políticas de contratação, promoção e nomeação de docentes com base em 

seus conhecimentos e trabalhos com sustentabilidade 

20 
Uma universidade sustentável deve criar políticas de desligamento no caso de falha em incorporar estratégias 

ambientais no conteúdo programático e pesquisas 

21 Uma universidade sustentável deve reduzir sua pegada ecológica 

22 Uma universidade sustentável deve reutilizar os resíduos do campus  

23 Uma universidade sustentável deve utilizar fontes de energia renováveis e seguras 

24 Uma universidade sustentável deve enfatizar a sustentabilidade através dos serviços de suporte 

25 Uma universidade sustentável deve engajar-se em programas na comunidade que beneficiem o meio ambiente 

26 Uma universidade sustentável deve criar centros comunitários verdes para beneficiar o meio ambiente 

27 
Uma universidade sustentável deve criar parcerias com governo, ONGs e indústria para trabalhar em prol da 

sustentabilidade 

28 Uma universidade sustentável deve buscar a autossuficiência 

Fonte: NEJATI, M; NEJATI, M. Assessment of sustainable university factors from the perspective  

of university students. Journal of Cleaner Production. Vol. 48, p. 101-107. 2013. P. 103. 
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Foi realizada uma análise fatorial com os resultados da etapa exploratória, que selecionou 

12 dos 28 itens iniciais para compor o questionário da etapa confirmatória. Estes itens foram 

agrupados nas categorias sensibilização da comunidade (3), comprometimento e manutenção 

da sustentabilidade (4), resíduos e energia (3) e planejamento e uso do terreno (2). Os 

questionários da etapa de pesquisa confirmatória apresentavam as alternativas “não tenho 

certeza”, “não”, “processo em andamento” e “sim” para que os respondentes determinassem 

sua percepção do nível de engajamento da universidade com estas 12 iniciativas sustentáveis. 

Os autores concluem, depois de verificada a satisfação das exigências de confiabilidade e 

validade convergente e discriminante, que a escala proposta é adequada para avaliação de 

práticas sustentáveis em universidades; fornecendo uma ferramenta para assessorar na transição 

da instituição à noção de “universidade sustentável”.  

Por fim, os autores propõem que pesquisas futuras investiguem o impacto da percepção de 

sustentabilidade na imagem institucional da universidade, o que está alinhado com o objetivo 

deste trabalho de comprovar que os apelos de marketing podem incentivar a adoção de práticas 

sustentáveis por universidades. Desta forma, faz-se necessária uma ferramenta capaz de 

identificar quais são as iniciativas sustentáveis que, implementadas pela universidade, provêm 

maiores ganhos de fortalecimento da sua imagem institucional, na percepção dos públicos de 

interesse. 
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2.4. Abordagem de marketing - percepção dos stakeholders 

O termo stakeholder, traduzido como públicos de interesse ou partes interessadas em 

português, surgiu por volta da década de 1960 em contraponto ao termo stockholders, como 

sugestão à existência de mais públicos relacionados à gestão das instituições modernas, que 

apenas os acionistas ou financiadores das corporações (GOODPASTER, 1991). 

Na literatura acadêmica, a definição de stakeholders é geralmente relacionada à obra de 

Freeman (2010, p. vi), que descreve o termo como “qualquer grupo ou indivíduo com o poder 

de influenciar ou ser influenciado pelo cumprimento das metas da organização”, abrangendo 

grupos desde funcionários, fornecedores e clientes à competidores, governo, comunidade local 

e a sociedade como um todo. 

Sob o pleito de reconhecimento da influência dos públicos no sucesso e longevidade das 

organizações, o interesse sobre o tema surge como vertente de basicamente quatro perspectivas 

de estudo: teorias normativas de negócio; governança corporativa e teoria organizacional; 

responsabilidade social empresarial (RSE) e performance; e gestão estratégica (FREEMAN; 

MCVEA, 2001).  Isso quer dizer que a teoria dos stakeholders passa a ser interpretada mais que 

apenas de forma instrumental para a gestão empresarial, mas também sob a perspectiva de ética 

e responsabilidade corporativa.  

Goodpaster (1991) sugere que a gestão eticamente responsável passa pela cuidadosa 

atenção aos interesses de stakeholders no processo de tomada de decisão da organização. Nesta 

mesma direção, Freeman e McVea (2001) questionam sobre a fundamental necessidade moral 

em se adotar a filosofia de gestão de stakeholders incorporada à tomada decisões 

organizacionais, almejando o bem-estar dos públicos de interesse como meta corporativa. 

Satisfazer as necessidades dos públicos de interesse deve ser o objetivo da organização, 

suportando o seu sucesso, crescimento e estabilização a longo prazo, ao invés da interpretação 

inversa que trata a satisfação dos stakeholders como meios para um fim.   

A perspectiva ética e estratégica da filosofia de gestão de stakeholders são, desta forma, 

intrínsecas e interpretá-las de forma conjunta é essencial para o benefício mútuo de sociedade 

e organizações. A este dilema, Freeman e McVea (2001) relacionam a chamada Teoria da 

Separação, onde explica que não é possível analisar de forma eficaz o mundo corporativo 

separadamente do mundo da ética ou das políticas, uma vez que são os valores pessoais dos 

gestores das organizações que direcionam as decisões organizacionais. O autor ainda explica 
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que a formulação da Teoria da Separação foi motivada pela disseminação acadêmica desta 

distorção em enxergar a gestão estratégica e a gestão ética separadamente nas diversas 

abordagens acerca de gestão de stakeholders.  

Adotar uma política de gestão dos interesses dos stakeholders, porém, não significa 

conseguir agradar todos os públicos da organização simultaneamente. No entanto, balancear e 

alinhar os próprios objetivos e de seus públicos de interesse, através de um forte conjunto de 

valores, é uma característica essencial em uma corporação que queira se destacar e fortificar 

num ambiente tão volátil e competitivo como o atual (FREEMAN; MCVEA, 2001). 

Fica explícita, então, a importância do gerenciamento da percepção dos públicos de 

interesse, para compreender suas expectativas para com as organizações. Somente assim é 

possível buscar atender suas necessidades da melhor forma possível, compatibilizando de forma 

responsável os seus objetivos com as metas organizacionais (SCHIAVONI et al, 2013). 

A Educação, como parte do setor público, no entanto, possui algumas particularidades que 

tornam ainda mais importante a gestão das partes interessadas. Instituições de Ensino, públicas 

ou privadas, são em teoria orientadas à sociedade e não ao mercado, por mais competitivo o 

contexto em que se insiram, e seu sucesso é medido através do benefício social pela qualidade 

da formação prestada aos alunos. Desta forma, instituições de Ensino Superior não podem ater-

se apenas à análise de oportunidades do cenário mercadológico para serem bem-sucedidas, 

tornando a gestão de seus stakeholders uma forte ferramenta para a administração das 

universidades combinarem a perspectiva estratégica e social da gestão (MARIĆ, 2013).  

Marić (2013) fala sobre a análise de stakeholders na nova sociedade do conhecimento, que 

a autora caracteriza pelo capital humano e a gestão do conhecimento como determinantes-chave 

do progresso global. As universidades ganham um papel de destaque no desenvolvimento da 

sociedade e são deparadas com crescente competitividade por isso. Marić (2013) enfatiza, 

portanto, a importância da análise dos públicos de interesse para buscar a excelência de 

qualidade frente à concorrência, e propõe os principais públicos das universidades, descritos na 

tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 Categorias de stakeholders e grupos constituintes 

Categoria do stakeholder Grupos que o constituem 

Entidades governamentais e gestoras Governo Federal e Estadual, conselho administrativo e 

conselheiros, órgãos regulamentadores, organizações religiosas 

patronas. 

Administração Presidente, gestores sêniores. 

Empregados Corpo docente, pessoal administrativo, pessoal de suporte. 

Clientes Estudantes, pais e responsáveis, organizações parceiras, 

empregados. 

Concorrentes  Diretos: provedores de educação pós-graduação públicos e 

privados. 

Potenciais: ensino à distância, novos empreendimentos. 

Substitutos: programas de treinamento empresariais.  

Doadores Indivíduos. 

Comunidade Comunidade local, sistema educacional, serviços sociais.  

Regulamentadores governamentais Ministério da Educação, órgãos regulamentadores, agências 

financeiras federais e estaduais. 

Regulamentadores não-governamentais Fundações, organizações de acreditação e normalização.  

Intermediários financeiros Bancos, gestores de fundos, analistas. 

Empreendimentos conjuntos Alianças e consórcios, corporações, 

Fonte: MARIĆ, I. Stakeholder analysis of Higher Education institutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems. 

Vol. 11, No. 2, p. 222. 2013. Adaptado. 

É importante ressaltar que devido às diversas naturezas de interação dos stakeholders com 

as instituições, as expectativas e percepções destes públicos também podem variar 

drasticamente e é fundamental compreender quais fatores influenciam na construção da 

percepção sobre a universidade para alcançar um bom e construtivo relacionamento com a 

sociedade. 

2.4.1. Imagem institucional 

Dentro da literatura sobre marketing, é possível encontrar diferentes definições para o 

termo imagem institucional. Estas definições não chegam a ser divergentes, mas sim, 

complementares dentro da perspectiva de marketing e de comunicação.  

Bringula e Basa (2010), em seu estudo a respeito da imagem institucional de três 

universidades, identificam definições de alguns autores para imagem institucional. Uma das 

definições apresentadas é a de Kennedy (1977), que divide o conceito em dois componentes 
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complementares: o funcional, de natureza tangível e que pode ser facilmente mensurado; e o 

emocional, manifestado em forma dos sentimentos e atitudes para com uma organização. 

Já para Dobni e Zinkhan (1990), a imagem institucional pode ser interpretada por outros 

dois componentes distintos: o cognitivo versus o afetivo, que se distinguem por serem 

respectivamente as crenças e os sentimentos do indivíduo ou do grupo que interpreta 

determinada imagem de uma instituição.  

De forma mais direta, Nguyen e LeBlanc (2001, p. 305) definem a imagem institucional 

como “um retrato da organização formado na mente do consumidor”, de forma a diferenciar 

este conceito do conceito de reputação institucional, que é definida pelos mesmos como “o grau 

de confiança (ou desconfiança) na capacidade de uma organização atingir às expectativas de 

clientes” (BRINGULA; BASA, 2010). O tema reputação institucional será abordado mais 

profundamente posteriormente neste trabalho. 

Kotler (2000), por sua vez, afirma que a avaliação da imagem de uma organização é a 

principal parte da análise para compreender seus públicos-alvo e para desenvolver uma 

comunicação eficiente com os mesmos. Ele define imagem como o conjunto de crenças, ideias 

e impressões de uma pessoa em relação à organização e afirma que as atitudes e ações desta 

pessoa para com a organização são bastante condicionadas a essa imagem percebida. 

A partir destas definições pode-se perceber que a imagem de uma instituição envolve mais 

do que apenas seus atributos físicos, como instalações e funcionários; esta imagem é o conjunto 

de percepções de diversos indivíduos ou de grupos de indivíduos a respeito de determinada 

organização (TOPOR, 1986 apud TERKLA; PAGANO, 1993).   E é de fundamental 

importância que uma instituição monitore, se preocupe e destine esforços para construir uma 

forte e bem quista imagem institucional, uma vez que “uma boa marca agrega valor além das 

qualidades físicas de seu produto” (BAX; WOODHOUSE; 2013).  

Desta forma, a imagem institucional de uma marca já é composta por associações de 

valores positivos, neutros ou negativos, que podem ser benéficos ou não na geração de empatia 

pela instituição. Acerca de universidades, Kotler e Fox (1985) explicam que "[...] uma 

instituição responsiva possui forte interesse em como seus públicos veem a universidade e seus 

programas e serviços, dado que pessoas comumente reagem à imagem da instituição, não 

necessariamente a sua realidade” (KOTLER; FOX, 1985, p. 37).   Desta forma, associações 

positivas são responsáveis por influenciar fortemente na atração de novos talentos, sejam 
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estudantes, funcionários ou docentes, e na atração de investimentos públicos e privados para 

pesquisa (TERKLA; PAGANO, 1993), entre outros aspectos mais, que justificam a destinação 

de esforços para um bom planejamento estratégico de comunicação institucional. 

2.4.2. Posicionamento estratégico e valor percebido 

Segundo o modelo DRIP, proposto por Chris Fill (2006), a comunicação de marketing 

possui quatro funções-chave: diferenciação, reforço, informação e persuasão. A diferenciação 

segue a premissa de que para uma marca ser escolhida entre seus concorrentes, ela deve oferecer 

um valor claro para o cliente, que os demais produtos não ofereçam; desta forma, quando entre 

as opções de oferta existe pouca distinção, uma organização precisa que sua marca agregue 

valores extras ao seu produto ou serviço oferecido, de forma a propor uma vantagem clara na 

escolha por esta determinada marca frente às concorrentes (FILL, 2006).  

Kotler (2000, p. 309), similarmente, apresenta diferenciação como “o ato de desenvolver 

um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da 

concorrência”. E com esta necessidade de diferenciação em perspectiva, ele afirma que as 

instituições devem buscar estabelecer um posicionamento estratégico para suas marcas. Sendo 

assim, o autor define como posicionamento “o ato de desenvolver a oferta e a imagem da 

empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvo” e atenta para o fato de que 

“nem todas as diferenças são significativas ou valem a pena” (KOTLER, 2000, p.320 e 321). É 

necessário que o posicionamento seja pensado de forma estratégica, focando no mercado e 

gerando valor para os públicos-alvo da organização.   

A entrega de valor ao público-alvo, ou valor para o cliente como a literatura costuma se 

referir ao termo, não consiste de uma conta matemática simples de preços e custos, uma vez 

que estes custos não são apenas monetários e englobam qualquer tipo de esforço envolvido na 

aquisição de um produto, como por exemplo a necessidade de se deslocar e o tempo envolvido. 

Com estas considerações, Porter (2005) define valor como aquilo que os consumidores estão 

dispostos a pagar pelo produto ou serviço.  

Esta abordagem de Porter (2005) provém do pensamento econômico, desenvolvido num 

contexto de troca de um preço por determinada utilidade ou satisfação. Em contrapartida, Kotler 

(2000) propõe uma definição semelhante para valor para o cliente, partindo da perspectiva do 

próprio consumidor, considerando sua percepção. O autor coloca o valor como conceito central 

do marketing e sugere que os clientes escolherão os produtos ou serviços da organização que, 
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segundo a percepção do próprio cliente, oferecer maior valor. Kotler propõe a seguinte 

definição para valor entregue ao cliente: 

A diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. O valor total para o cliente 

é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço. O custo 

total para o cliente é o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, 

obter, utilizar e descartar um produto ou serviço. (KOTLER, 2000, p. 56) 

Esta definição é ilustrada pela figura 2.2 abaixo, onde Kotler esquematiza de maneira 

didática o processo de percepção de valor de uma oferta pelo cliente.  

Figura 2.2 Determinantes do valor entregue ao cliente 

 

Fonte: KOTLER. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000, p.57 

Desta forma, o posicionamento estratégico vai além da função primordial da comunicação 

de marketing de gerar exposição e conhecimento para a marca, ela deve carregar a imagem da 

marca com o propósito e valores da organização e ser específica no benefício que proporciona 

para seus clientes, ou seja, no valor entregue para eles. 

Para que isso seja possível, faz-se necessário uma clara compreensão do que é um 

diferencial para os públicos-alvo no momento de decisão de compra, possibilitando oferecer 

um atributo de real relevância para os mesmos; além disso, é necessário considerar as 

expectativas destes mesmos públicos para a oferta da organização em questão, para evitar ou 

contornar possíveis frustrações, mesmo com um bom produto ou serviço. 

Contextualizando o tema para o posicionamento de instituições de ensino superior, 

diferentes atributos podem ser selecionados como diferencial para proporcionar uma vantagem 

competitiva para a instituição. Bringula e Basa (2010) fazem um levantamento sobre os motivos 

de escolha de universidades e satisfação dos estudantes. Eles destacam estudos prévios que 
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identificam possíveis diferenciais competitivos de universidades para um posicionamento 

estratégico, entre eles: boas e modernas instalações; modelos de ajuda financeira de algum 

modo, como bolsas de estudo; segurança nos campi, estrategicamente mais relevante em 

cenários de instituições de ensino superior como nos Estados Unidos, onde a maioria dos alunos 

se muda para os arredores do campus; qualidade de vida e vida social dos alunos; e por fim, um 

forte programa e currículo acadêmico, com destaque para as qualificações de seus docentes. 

Desta forma, cabe à instituição, através de uma análise externa, identificar quais 

oportunidades de mercado ela pode explorar tendo em vista o posicionamento de seus 

concorrentes e as expectativas de seus stakeholders; numa análise interna, contrapor essas 

oportunidades com seus pontos fortes e fracos; e finalmente decidir por um posicionamento 

estratégico que forneça um benefício claro para seus públicos e a diferencie de seus 

concorrentes (PORTER, 2005).  

2.4.3. Percepção dos públicos de interesse 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), o termo percepção provem do 

ato de receber impressões colhidas pelos nossos sentidos. Esta percepção pode ser ainda interna, 

ou seja, processada pela nossa consciência, e não necessariamente captada pelos sentidos 

físicos.  

Para o estudo de marketing, o reconhecimento da percepção como algo individual e pessoal 

é a base para as aplicações das técnicas e ferramentas da área. Sob esta perspectiva, a percepção 

pode ser compreendida como “o processo por meio do qual uma pessoa seleciona, organiza e 

interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo” 

(BERELSON; STEINER, apud KOTLER, 2000, p. 195).  

Pode-se observar a forte característica de individualidade do processo de percepção nas 

definições supracitadas; ou seja, a forma como a pessoa vai interpretar, qualificar e reagir aos 

estímulos varia de acordo com o ambiente em que ela se encontra e com as condições interiores 

desta pessoa (KOTLER, 2000). Kotler organiza as variações de percepção sobre um mesmo 

objeto ou evento como derivadas dos seguintes fatores: atenção seletiva, distorção seletiva e 

retenção seletiva. 

Portanto, organizacionalmente, é essencial dar atenção às diversas as influências na 

percepção de um indivíduo sobre uma instituição. Os públicos utilizam o conjunto de 

experiências com a instituição, seus serviços e seus produtos para formar uma boa ou má 



55 

 

imagem em sua mente. Entretanto, como a percepção sobre um mesmo elemento pode variar 

de pessoa para pessoa, além dos aspectos técnicos de qualidade, é necessário levar em 

consideração as características individuais como questões culturais, humor e a relevância do 

produto ou serviço para o indivíduo em questão, que influenciarão na sua percepção sobre a 

imagem da organização como positiva, neutra ou negativa.  

Finalmente, faz-se necessário considerar as expectativas do indivíduo para com a 

organização, o que é esperado para ser entregue em forma de produto, serviço ou experiência. 

Se a expectativa de um cliente é alta, e a entrega não for condizente com a expectativa, mesmo 

entregando um produto ou serviço de qualidade, a interação pode resultar na sensação de 

insatisfação e ser danosa à imagem percebida da instituição. 

Expectativa - influência sob a percepção final  

Parasuraman, ZeithamL e Berry (1985) propõem um modelo popularmente conhecido 

como “Modelo de 4 Gaps” de gerenciamento de qualidade em serviço. O mesmo também ilustra 

a influência da expectativa dos públicos sobre a percepção final de qualidade, o que é o objetivo 

desta sessão. Foi escolhido utilizar o modelo de qualidade em serviço de Parasuraman, 

ZeithamL e Berry (1985), pois é mais adequado interpretar os cursos ministrados por 

universidades como serviços oferecidos pelas instituições do que como produtos ofertados.  

Como é o caso de instituições de Ensino Superior, apesar de parte da qualidade dos serviços 

prestados ser avaliada a partir de características físicas como infraestrutura, limpeza e 

localização por exemplo, os cursos oferecidos, como todo tipo de serviço, têm a forte 

característica de intangibilidade, que atrela fatores extremamente subjetivos à percepção de 

qualidade. A educação dos funcionários, solicitude da secretaria, a qualidade dos docentes, os 

horários das aulas e a praticidade dos sistemas online, por exemplo, são críticos na percepção 

de qualidade de um curso de graduação ou pós-graduação, mas são de difícil avaliação e 

controle de qualidade. Desta forma, acredita-se que o Modelo de 4 Gaps (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985) auxilia com uma proposta de interpretação sistêmica da 

construção da percepção de qualidade pelo público, adicionalmente contribuindo para a gestão 

da imagem institucional das universidades, uma vez que a qualidade dos cursos possui enorme 

relevância na percepção de qualidade geral da instituição. 

O modelo, exposto abaixo, indica que a percepção de qualidade é influenciada por uma 

série de quatro hiatos, em inglês gaps (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1988); são 
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também apresentadas variáveis que influenciam a expectativa do stakeholder, cuja contribuição 

é valiosa para as reflexões deste trabalho.  

Figura 2.3 Modelo conceitual de qualidade em serviço 

 

Fonte: ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, Communication and control processes  

in the delivery of service quality. Journal of Marketing, n. 52, p.35-48, 1988. 

 

Segundo os autores, o GAP1 é o hiato entre o serviço esperado da instituição pelos 

stakeholders e o que os gerentes ou administradores supõem ser esta expectativa dos públicos 

para os serviços oferecidos. Os GAPs 2 e 3 ocorrem entre questões de operação interna da 

instituição, enquanto o GAP4 é a diferença entre o serviço efetivamente entregue e o que é 

prometido ser entregue pelos esforços de comunicação da organização.  

Finalmente, numa releitura do próprio modelo, ZeithamL et al. (1988) propõem um quinto 

GAP, que reflete a distância na mente do consumidor entre o serviço esperado e o serviço 

percebido, ou seja, a diferença da expectativa do cliente para a sua impressão de como foi o 

serviço. Quanto menor o hiato entre esses dois fatores, maior a percepção de qualidade e 

influência positiva sobre a imagem da organização. 

É, portanto, necessário compreender as variáveis incutidas na formulação do serviço 

esperado, apresentadas pelos autores como a comunicação informal entre conhecidos, a 

comunicação de mercado da empresa, as experiências passadas do cliente com a organização e 
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as suas necessidades pessoais. Uma surpresa positiva, no caso de o serviço percebido superar a 

expectativa do cliente, naturalmente reflete positivamente na percepção de qualidade e na 

imagem da instituição; no entanto, uma frustração negativa, quando o serviço percebido é 

aquém do serviço esperado, gera desapontamento e reflete de forma negativa a percepção de 

qualidade, que por sua vez é prejudicial para a imagem da instituição (HERBIG; MILEWICZ, 

1995).  

Posto isto, o monitoramento das percepções dos stakeholders é fundamental para que uma 

organização escolha um bom posicionamento de mercado, levando em consideração as 

necessidades de seus públicos, e para que não só atenda, mas adeque as expectativas destes 

públicos para construir uma boa imagem e reputação institucionais. 

Reputação - percepção de qualidade  

Como anteriormente exposto, a entrega de um serviço de qualidade agrega valor à imagem 

de uma instituição. Contudo, a recorrência desta entrega historicamente é responsável por 

construir uma boa reputação, cujos desdobramentos estratégicos para uma organização 

culminam no estabelecimento de um forte diferencial para seus públicos de interesse. Para 

Herbig e Milewicz (1995), a reputação é  

a estimativa da consistência ao longo do tempo de um atributo de uma entidade.  Esta estimativa é 

baseada na prontidão e habilidade de uma entidade em executar uma atividade repetidamente de 

forma semelhante (HERBIG; MILEWICZ, 1995, p.5). 

Os autores explicam que a reputação atua como guia para a expectativa dos públicos, uma 

vez que, na falta de indicativos ou comprovantes mais apurados, as pessoas admitem as ações 

prévias de uma instituição como um indicador de seu comportamento futuro e como uma forma 

de inferir a qualidade de seus produtos e serviços.  

A reputação institucional ainda é abordada na literatura de diversas maneiras e Shamma 

(2012) agrupa as mais comuns definições para o termo em três categorias: a reputação como 

um estado de consciência, como “representações coletivas” sobre a organização; a reputação 

como uma avaliação, uma aferição do status da organização; e finalmente a reputação como 

ativo, um recurso intangível e financeiro de valor real para a instituição.  

É consenso, no entanto, dentre as diferentes definições para o termo, que uma boa 

reputação estabelece uma vantagem competitiva para a organização. Ela proporciona às 

instituições o que Herbig e Milewicz (1995) chamam de “estoque de boa-vontade”, que lhes 

conferem a lealdade dos públicos, proporcionando a chance da organização se redimir em caso 
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de erros ou más experiências, dado o seu histórico de bom serviço; a uma instituição com má 

reputação ou sem uma boa reputação construída, os clientes não costumam dar esta 

oportunidade.  

Os gestores devem atentar-se, no entanto, que a reputação de uma organização não se forma 

apenas pela entrega contínua de um bom serviço ou produto. Ela é resultante da soma das 

interações diretas e indiretas dos stakeholders com a esta organização, que abrangem desde o 

comportamento de funcionários e o relacionamento com os mesmos, às experiências próprias 

com os produtos e serviços oferecidos; além de relatos de terceiros sobre as suas experiências, 

da comunicação boca-a-boca sobre a instituição e das ações de comunicação da própria 

organização, da opinião da mídia e de rumores sobre a companhia (SHAMMA, 2012). 

Este compilado de percepções sobre as interações com a organização forma um histórico 

na mente do consumidor que a confere, ou não, credibilidade. Isto significa que acreditam na 

consistência de qualidade da organização e, por conseguinte, inferem que seus produtos e 

serviços também serão de qualidade (HERBIG; MILEWICZ, 1995). 

Este princípio ainda pode ser replicado para a inserção de novas ofertas no mercado, o que 

possui grande aplicabilidade para instituições de ensino superior. Uma vez que uma boa 

reputação está estabelecida, existe a crença na consistência da entrega de qualidade em produtos 

e serviços da organização. Portanto, quando um novo produto ou serviço é oferecido ao 

mercado, o processo de aceitação e experimentação é facilitado pela assunção prévia de que os 

mesmos irão possuir o mesmo nível de qualidade dos anteriores (HERBIG; MILEWICZ, 1995).  

Este fato não isenta as organizações da responsabilidade de realmente condizerem com a 

qualidade esperada pelos públicos. Pelo contrário, como exposto na sessão anterior, sob o risco 

de não corresponderem as expectativas, as instituições podem prejudicar as suas imagens pela 

frustração criada. Entretanto, a boa reputação facilita os esforços de construção de uma imagem 

de qualidade para o produto ou serviço em questão, facilitando a sua aceitação pelos públicos. 

No contexto universitário, onde novos cursos de especialização são demandados 

frequentemente, uma boa reputação traz enorme vantagem para uma universidade em termos 

de credibilidade. Considerando que estes cursos podem possuir dois ou até quatro anos de 

duração, ter de esperar à conclusão do curso para averiguar a qualidade da formação dos alunos 

cria dificuldades na divulgação e captação de investimentos para o mesmo; enquanto uma 

universidade com boa reputação se beneficia da crença de que seu novo curso manterá os 
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padrões de qualidade dos demais oferecidos, o que a propicia um melhor cenário para inovar e 

liderar e influenciar novas tendências na sociedade.  

2.4.4. Processo de decisão, credibilidade e prestígio  

A partir da segunda metade do século XX, houve o fortalecimento dos estudos sobre o 

comportamento do consumidor. A abrupta multiplicação das opções ofertadas no mercado foi 

responsável pelo desenvolvimento de uma área em particular do comportamento do 

consumidor, com contribuições interessantes para este trabalho, o processo de decisão de 

compra.   

Obviamente, a escolha de uma instituição de Ensino Superior e de uma carreira não são um 

processo de compra propriamente dito. Há diversos fatores envolvidos, particulares à esta 

decisão específica e, definitivamente, não é a intenção desta análise tratar a educação como uma 

commodity de consumo. No entanto, o processo de decisão de compra já foi amplamente 

estudado pelo marketing e trabalha o comportamento humano e as percepções dos públicos, de 

forma que pode ser traçado um paralelo para o comportamento de escolha entre universidades. 

Etapas do processo de decisão 

Muitos autores propõem etapas semelhantes para o processo de decisão do consumidor, 

como por exemplo Kotler (2000), que com uma perspectiva fortemente voltada para o 

marketing de bens de consumo, desmembra o processo em cinco etapas, enquanto Engel et al. 

(2005) o dividem em sete. É possível identificar ligeiras diferenças entre as duas abordagens, 

entretanto em linhas gerais, os modelos são bastante semelhantes.  

Ambas as propostas advertem que há diferenças entre decisões mais importantes e de maior 

risco e decisões cotidianas e de menor risco, chamadas por Kotler (2000) de decisões de alto 

envolvimento e de baixo envolvimento, respectivamente. Com a mesma intenção de diferenciar 

decisões mais críticas de decisões ordinárias, Engel et al (2005) nomeiam os tipos de decisão 

como resolução de problema estendida e resolução de problema limitada. Os autores explicam 

que a diferenciação entre estas duas formas de decidir acontece pelo esforço dedicado pelos 

decisores em cada etapa, enquanto as etapas do processo se mantém as mesmas 

independentemente do tipo de decisão (ENGEL et al., 2005).  

É possível admitir a escolha de uma Instituição de Ensino Superior como uma decisão de 

alto envolvimento, ou como uma resolução de problema estendida, dada a relevância do 
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impacto da escolha na vida do decisor. Kotler (2000) aponta que decisões de compra deste tipo 

geralmente ocorrem em compras caras, o que não é necessariamente verdade para a escolha de 

universidades, considerando que instituições públicas podem estar no leque de opções. No 

entanto, a escolha influencia na alocação de esforços como possível mudança de moradia, 

transporte e qualidade de vida por pelo menos quatro anos, além das implicações profissionais 

para o resto da vida do decisor. É, desta forma, uma decisão que se encaixa nas demais 

características de uma decisão de alto envolvimento: pouco frequente, com risco associado e 

altamente auto expressiva (KOTLER, 2000). 

É importante ressaltar que os modelos supracitados foram desenvolvidos pelos estudos de 

marketing com o objetivo de avaliar os processos de decisão de compra de bens de consumo. 

Desta forma, a partir destes modelos, é proposto abaixo um modelo de processo de decisão 

genérico, com menor foco na perspectiva de consumo e centrado primordialmente no processo 

de escolha, de forma a facilitar a associação com as etapas de escolha de uma universidade. 

Não foram contempladas, desta forma, etapas como “utilização pós-compra” de Kotler (2000) 

ou “descarte” de Engel et al (2005), cabíveis apenas a bens de consumo e não a serviços de 

educação. 

Figura 2.4 Comparação de modelos de processo de decisão de compra e proposta de modelo de processo de escolha  

 

Fonte: ¹KOTLER, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000;  

²ENGEL et al, Comportamento do Consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
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Reconhecimento da necessidade 

O gatilho de um processo decisório é o reconhecimento pelo indivíduo de uma necessidade 

a ser satisfeita ou um problema a ser solucionado (PRADO, 2008), desencadeando diversas 

reflexões pessoais e ponderações até culminar no ato de escolha. 

A natureza das necessidades pode variar entre utilitária, com a busca de benefícios 

funcionais, o que geralmente acompanha escolhas mais racionais, e hedônica, cujos benefícios 

buscados são de auto expressão e prazer, num processo de escolha mais influenciado pelo lado 

emocional do indivíduo (CHURCHILL; PETER, 2000).  

O processo de escolha de uma universidade, portanto, permeia estas duas naturezas. A 

escolha de uma profissão, de um estilo de escola de aprendizado, além da associação própria 

com a imagem institucional de uma universidade, são fatores auto expressivos, fortemente 

influenciadores na escolha entre diferentes instituições. Por outro lado, aspectos como 

existência de laboratórios, acesso de bicicletas, disponibilidade de estacionamento, suprem 

necessidades de natureza utilitária, proporcionando benefícios funcionais relevantes no 

processo de escolha. 

Kotler (2000) explica que necessidades podem ser provocadas por estímulo interno ou 

externo. Com foco em bens de consumo, o autor exemplifica o primeiro com uma percepção 

fisiológica, a fome, e o confronta com exemplos de estímulos externos capazes de gerar a 

mesma necessidade (comer), como ver o pão da padaria ou sentir seu cheiro. 

No processo de escolha entre instituições de Ensino Superior, seja com o objetivo de 

estudar, lecionar ou trabalhar em demais áreas, há necessidades que os decisores identificarão 

por si próprios. Outras, no entanto, podem acabar sendo identificadas apenas após estímulos 

externos. Existe, portanto, a oportunidade de as instituições promoverem suas qualidades como 

universidades e os benefícios de seus campi para que através de estímulos externos alunos, 

funcionários e docentes reconheçam necessidades possivelmente não identificadas 

inicialmente, mas que são de fato relevantes na escolha de um ambiente de estudo ou de 

trabalho.   

Busca de informação 

Uma vez reconhecida uma necessidade, inicia-se a fase de busca por dados que auxiliem o 

indivíduo no processo de escolha. Tratando-se de uma decisão de alto envolvimento ou de uma 
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resolução de problema estendida, o comprometimento do decisor com esta fase é mais intenso 

quanto maior for a relevância da decisão, seja por questões monetárias ou pelos desdobramentos 

da mesma. 

São quatro grupos básicos de fontes de informação que podem ser consultados: pessoais, 

comerciais, públicas e experimentais (KOTLER, 2000). Este último é também chamado de 

fonte interna por Engel et al (2005), baseada nos conhecimentos e na memória do indivíduo, 

enquanto os demais são agrupados como fontes externas. As informações recolhidas destes 

grupos possuem diferente influência sobre o processo de escolha, dada a variação de 

credibilidade dispensada a cada um dos grupos. Informações de fontes pessoais, como de 

amigos, família e conhecidos, comumente são consideradas as mais confiáveis pois baseiam-se 

em experiências passadas e na opinião de pessoas próximas ao decisor (KOTLER, 2000). As 

fontes comerciais são responsáveis pelos esforços de comunicação da instituição e em sua 

maioria são as mais informativas, entretanto possuem baixa credibilidade, uma vez que é pouco 

provável que alguma organização promova seus pontos fracos ao invés dos fortes (SHETH et 

al, 2001, apud PRADO, 2008). Como fontes públicas, podem ser considerados meios de 

comunicação, organizações de classificação, sites de avaliação pelos usuários etc., cuja 

credibilidade pode variar com a fonte e com o tipo de informação buscada. Por fim, as fontes 

experimentais baseiam-se nas experiências passadas do decisor, suas observações e percepções 

com um produto, serviço ou organização (KOTLER, 2000). 

É importante que uma organização monitore quais são as fontes de informação com maior 

credibilidade e mais consultadas para seu tipo de ambiente de atuação. No caso de 

universidades, por exemplo, citações e trabalhos em publicações especializadas podem ser tão 

relevantes quanto a opinião de demais estudantes da própria universidade. 

Avaliação de alternativas 

O passo seguinte do processo de decisão é utilizar as informações levantadas para avaliar 

e classificar as alternativas. Diversos autores propõem modelos mentais para acompanhar os 

processos de avaliação dos consumidores, no entanto, é consenso que a avaliação pode variar 

de indivíduo para indivíduo dependendo da finalidade de sua escolha e, portanto, dos atributos 

a que serão atribuídos mais valor.  

De quanto mais alto envolvimento for a decisão, mais apurado será o processo de avaliação 

das alternativas. Os modelos de avaliação variam em forma e ordem do processo, podendo ou 



63 

 

não incluir questões emocionais na decisão, além de racionais. Contudo, de forma geral, são 

identificados os atributos de maior relevância para o decisor e para o tipo de serviço ou produto, 

cada alternativa tem seus atributos qualificados e uma ponderação é feita para finalmente 

concluir qual das opções é a mais adequada para o indivíduo em questão (KOTLER, 2000). 

Nesta etapa é de suma importância que uma instituição tenha conhecimento do que é 

considerado como um diferencial para seus públicos, no caso os decisores, de forma que sua 

administração possa ser direcionada a gerar valor para o cliente. Agregado a isto, faz-se 

essencial ter um retrato de sua imagem institucional e dos valores agregados a ela para 

compreender como diferenciar-se das demais organizações no momento de escolha. 

Escolha  

Mesmo após a avaliação das alternativas, ainda há questões que podem interferir na 

intenção de escolha e na decisão de seguir em frente com a mesma, referenciadas no marketing 

como intenção de compra e decisão de compra (KOTLER, 2000).  

Kotler (2000) apresenta dois fatores como relevantes nesta etapa, onde o primeiro deles é 

a atitude dos outros para com a escolha do decisor. Quanto mais intensa for a reprovação de 

alguém próximo e respeitado pelo decisor, maior a sua insegurança com a decisão, assim como 

o contrário também é verdadeiro, com a aprovação levando à segurança. Adicionalmente, o 

autor cita mudanças críticas, desgostos com a organização, reorganização de prioridades pelo 

decisor como possíveis fatores situacionais imprevistos que podem levá-lo a desistir de uma 

alternativa, adiar ou rejeitar uma escolha. 

Obviamente, em decisões de baixo envolvimento, parcialmente planejadas, onde as 

alternativas só são avaliadas no momento de decisão, ou não-planejadas, como as compras por 

impulso, o risco percebido pelo decisor costuma ser baixo, de forma que não é comum desistir 

de uma intenção de escolha. No entanto, conforme cresce o risco percebido em decisões de alto 

envolvimento, estas chances aumentam. Esta questão será tratada em maior profundidade 

posteriormente neste trabalho. 

Experimentação 

Nesta etapa, ambos os modelos de Kotler (2000) e de Engel et al (2005) direcionam suas 

explicações para bens de consumo, nomeando estas fases como “utilização pós-compra” e 

“consumo” respectivamente. Engel et al (2005) destacam a atenção necessária para a forma de 
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consumo dos produtos, na tentativa de garantir a satisfação do cliente; enquanto Kotler (2000) 

levanta que ainda é necessário identificar possíveis novos usos dos produtos descobertos pelos 

consumidores. No entanto, tratando-se de serviços, alguns outros conceitos devem ser 

avaliados. 

A prestação de serviços, como no caso da oferta de cursos superiores, é mais complexa em 

seu contato com os públicos pois envolve não apenas a proposta ofertada, mas todo o ambiente 

em que ela acontece. Pela sua intangibilidade, parte da avaliação de qualidade provém das 

percepções das pessoas sobre as instalações, os equipamentos e sobre o relacionamento com 

funcionários da instituição (KOTLER, 2000). Desta forma, há mais com que a administração 

de uma instituição de ensino superior deva se preocupar, além de apenas a qualidade das aulas 

ministradas, por exemplo. Todos os aspectos que de certa forma trazem tangibilidade ao 

serviço, como salas de aula, qualidade dos equipamentos de laboratórios, bibliotecas, pátios, 

professores, material didático, entram na avaliação de qualidade por parte dos públicos das 

instituições. 

Satisfação pós-experimentação 

A satisfação de um usuário está intrinsecamente relacionada com a sua expectativa para o 

serviço ou produto, como previamente discutido neste trabalho. Quando a qualidade do serviço 

é percebida como pelo menos igual à qualidade esperada, é alcançada a satisfação. Kotler 

(2000) ainda qualifica como “encantado”, o cliente cujas as expectativas são superadas. Quando 

o inverso ocorre, contudo, é gerada o sentimento de desapontamento e frustração. É este balanço 

final entre a expectativa e a percepção de qualidade que definem não apenas se o cliente voltará 

a utilizar o serviço ou produto, como também se o recomendará ou falará desfavoravelmente 

do mesmo para outros (ENGEL et al, 2005; KOTLER, 2000; MOWEN; PRADO, 2008). 

Portanto, é fundamental o gerenciamento da qualidade da oferta, mas é indispensável que 

nas mensagens de fontes comerciais, controladas pela instituição, a oferta prometida ajuste a 

expectativa à realidade da oferta entregue. Sobre as demais fontes de informação, cujo controle 

está fora do alcance da instituição, é importante o acompanhamento periódico das opiniões 

emitidas sobre o serviço ou produto oferecido para que as organizações tenham consciência do 

que é esperado das mesmas.   
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Credibilidade e prestígio – minimizadores de risco na decisão 

Todas as etapas do processo de decisão têm a função de identificar a alternativa mais 

adequada à necessidade do decisor e de minimizar, desta maneira, o risco de se investir esforços 

e recursos numa escolha não condizente com as expectativas e que não satisfaça a real 

necessidade do decisor. Segundo Kotler (2000), “o grau de risco percebido varia de acordo com 

o montante de dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos atributos e o nível de 

autoconfiança do consumidor”. No entanto, podem ainda ser compreendidas como decisões 

com alto risco aquelas que exigem alocação de tempo ou com expressivos esforços de 

locomoção etc., sendo todas estas consideradas decisões de alto envolvimento.  

Solomon (2002) apresenta os tipos de riscos categorizados do seguinte modo: 

Risco monetário: risco do alto investimento monetário relacionado à uma escolha 

prejudicar financeiramente o decisor. 

Risco funcional: risco de que a alternativa escolhida não apresente os atributos e 

funcionalidades esperadas, não permitindo o desempenho esperado. 

Risco físico: risco de que a escolha resulte em um comprometimento da integridade física 

e da saúde do decisor. 

Risco social: risco de a escolha não ser aprovada ou ser menosprezada por pessoas 

próximas ao decisor.  

Risco psicológico: risco de que a escolha associe valores negativos à autoimagem do 

decisor. 

Portanto, a reputação de uma instituição é capaz de minimizar a percepção de risco no 

momento da escolha. Como abordado previamente no tópico Reputação - percepção de 

qualidade, o gerenciamento de uma boa reputação perante os públicos é responsável por agregar 

credibilidade à imagem de uma organização. Em outras palavras, uma boa reputação significa 

que os públicos acreditam que dada organização é capaz e tem a intenção de continuar 

entregando ofertas de qualidade à sociedade.  

Não é surpreendente que a credibilidade, por sua vez, venha sendo fortemente associada à 

intenção de escolha em pesquisas. Através da crença na entrega contínua de qualidade, a 

credibilidade é associada à redução do risco percebido, que leva ainda à economia de custos de 



66 

 

informação por parte do decisor. Os custos de informação podem ser compreendidos como os 

esforços de pesquisa, levantamento e avaliação de dados, englobando tempo, dinheiro e cansaço 

psicológico (BAEK et al, 2010).  

De modo complementar, o trabalho de Baek et al (2010) introduz o conceito de prestígio, 

que também influencia positivamente na percepção de qualidade, na redução do risco percebido 

e na economia dos custos de informação. O termo prestígio é apresentado no artigo como a 

associação de status a uma determinada marca, de instituição ou produto; ou seja, é considerado 

que aquela organização possui um know-how único para oferecer determinado atributo ou 

qualidade de performance no serviço ou produto que ela se propõe a entregar. 

O prestígio, portanto, agrega diversos benefícios intangíveis à imagem da instituição, que 

elevam a qualidade percebida da mesma. Consequentemente, a associação com uma instituição 

avaliada como de qualidade, implica na redução da percepção de riscos associados a esta 

escolha, principalmente os riscos funcional, social e psicológico. Por fim, uma escolha de 

menor risco percebido traz mais segurança ao decisor, economizando os custos de informação 

necessários caso o mesmo não estivesse à vontade com a alternativa escolhida (BAEK et al, 

2010).  

Por fim, o estudo de Baek et al (2010) conclui que além da credibilidade, 

fundamentalmente derivada dos esforços de manutenção de uma boa reputação, o prestígio 

possui uma significativa influência sobre a intenção e decisão de escolha de um indivíduo, 

principalmente tratando-se de decisões de alto envolvimento, escolhas fortemente auto 

expressivas. É fundamental, então, que a administração da imagem institucional e da reputação 

de uma universidade sejam trabalhados em conjunto, desenvolvendo seu prestígio e sua 

credibilidade respectivamente, tornando a instituição uma alternativa mais atraente para seus 

públicos no processo de escolha. 
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2.5. Avaliação de Imagem Institucional de Universidades   

Embora sejam muitos os estudos de marketing acerca da avaliação da imagem institucional 

de corporações, apenas recentemente este tipo de estudo começou a ser direcionado para 

instituições de Ensino Superior (NICOLINO; BARROS, 2016). Em 1993, Terkla e Pagano 

publicaram um estudo de cinco anos de acompanhamento da imagem institucional da Tufts 

University, uma universidade privada de pesquisa em Medford/Somerville, Massachusetts, nos 

Estados Unidos. A pesquisa investigava as percepções de diversos grupos de interesse sobre a 

universidade, como alunos entrantes, alunos graduando-se, corpo docente e administradores, 

por exemplo, de forma a poder comparar a opinião destes públicos e obter melhores insights 

sobre a imagem da instituição.  

Cinco fatores sobre imagem de universidades foram avaliados através de 27 itens: espírito 

e temperamento, currículo, competitividade, vida acadêmica e demografia. Foi escolhida uma 

escala de cinco pontos em abordagem de diferencial semântico, de forma que os respondentes 

classificavam os itens de um extremo ao outro, e.g. rural vs. urbana, de acordo com sua 

percepção sobre a universidade. Embora este estudo tenha direcionamento para investigação da 

imagem geral da universidade, o mesmo não aborda a perspectiva da sustentabilidade. O 

método de investigação é, de toda forma, de valiosa contribuição para este trabalho.  

A tabela 2.5 ilustra o formato do questionário utilizado. Os autores justificaram a escolha 

do método de diferencial semântico por sua relativa flexibilidade para aferição da imagem da 

instituição e como forma de evitar a associações de positivo-negativo aos itens do questionário. 

O método de coleta de dados de Terkla e Pagano (1993) permitiu comparar a variação de 

respostas entre os diferentes públicos entrevistados. A partir da comparação entre as respostas 

de alunos com as percepções dos administradores, os autores identificaram, por exemplo, que 

a imagem percebida da universidade divergia da imagem desejada pelos gestores em alguns 

pontos. Enquanto alunos percebem a universidade como “competitiva” (item t) e “elitista” (item 

r), a imagem desejada seria de que a mesma fosse considerada “não competitiva” e “igualitária”. 
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Tabela 2.5 Questionário para avaliação de Imagem Institucional de Universidades 
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  5 4 3 2 1  

A URBANA           RURAL 

B DIVERTIDA           RÍGIDA 

C CARA           BARATA 

D LIMITADA ACADEMICAMENTE           DIVERSIFICADA ACADEMICAMENTE 

E GRANDE           PEQUENA 

F TRADICIONAL           INOVADORA 

G CONSERVADORA           LIBERAL 

H PESSOAL           IMPESSOAL 

I RIGOROSA           FÁCIL 

J RELAXADA           INTENSA 

K EDUCAÇÃO PARA DOCENTES           EDUCAÇÃO PARA GRADUAÇÃO 

L DIVERSIFICADA           HOMOGÊNEA 

M PROVINCIAL           INTERNACIONAL 

N ANIMADA           APÁTICA 

O CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO           GRADUAÇÃO 

P REPUTAÇÃO FORTE           REPUTAÇÃO FRACA 

Q VASTAS ATIVIDADES SOCIAIS           LIMITADAS ATIVIDADES SOCIAIS 

R ELITISTA           IGUALITÁRIA 

S MENOSPREZADA           SUPERESTIMADA 

T COMPETITIVA           NÃO COMPETITIVA 

U MEDIANA           EXCELENTE 

V ÊNFASE EM PROFISSIONALIZAÇÃO           ÊNFASE EM ARTES LIBERAIS 

W SELETIVA           NÃO SELETIVA 

X ORIENTADA PARA PESQUISA           NÃO ORIENTADA PARA PESQUISA 

Y SEGURA           NÃO SEGURA 

Z VASTAS OPÇÕES CULTURAIS           LIMITADAS OPÇÕES CULTURAIS 

Aa CURRÍCULO LIVRE           CURRÍCULO ESTRUTURADO 

Fonte: TERKLA, D. G; PAGANO, M. F. Understanding institutional image.  

Research in Higher Education. Vol. 34, No. 1, p. 11-22. 1993, p. 13 

O trabalho também explicita a divergência entre a imagem percebida pelos alunos calouros 

quando comparada à imagem percebida pelos demais grupos, em questões como diversão, custo 

e diversidade acadêmica. Desta forma, os autores sugerem que os gestores avaliem se as 

expectativas dos alunos entrantes são irrealistas, o que poderia resultar em uma futura frustração 

e insatisfação nos alunos depois de começarem a frequentar a universidade.  O método proposto 

por Terkla e Pagano (1993) permite que profissionais de marketing e gestores da universidade 

possam direcionar a ações de comunicação e marketing para públicos específicos, tendo em 



69 

 

perspectiva suas percepções sobre a instituição, melhorando desta forma a qualidade e 

relevância do relacionamento entre universidade-público. 

Com uma abordagem diferente, Bringula e Basa, em 2010, conduziram uma pesquisa em 

três universidades nas Filipinas, onde relacionavam atributos das suas imagens institucionais à 

atração de potenciais novos alunos. Diversas questões foram apresentadas aos alunos, que 

deveriam classificá-las numa escala de Likert de cinco pontos entre “altamente considerada” e 

“não considerada” na sua escolha de qual universidade frequentar.  

A escala de Likert, proposta por Rensis Likert em 1932, é a escala psicométrica mais 

utilizada internacionalmente para pesquisas de opinião. Ela avalia percepções subjetivas de 

indivíduos, através de opções fechada de resposta onde os respondentes indicam seu grau de 

concordância com uma declaração. A escala é comumente utilizada com 5 graus de 

concordância, mas pode também ser utilizada com 7, variando entre discordo fortemente e 

concordo fortemente. Esses graus podem ser ainda rotulados de forma diferente, para acomodar 

necessidades de pesquisa, e. g. de muito insatisfeito a muito satisfeito (LI, 2013). 

No trabalho de Bringula e Basa (2010), as questões propostas na pesquisa representam onze 

indicadores da imagem institucional de uma universidade: mensalidade, esquema de pagamento 

das mensalidades, processo de admissão, cronograma das aulas, oferta de cursos, instalações 

dos campi, perfil do corpo docente, bolsas de estudo, apadrinhamentos, segurança no campus e 

performance nos exames de licenciatura.  

Os resultados alcançados por Bringula e Basa (2010) não têm o objetivo de descrever a 

imagem institucional de cada uma das instituições de ensino, mas eles são capazes de identificar 

quais aspectos destas imagens institucionais são os diferenciais competitivos de cada 

universidade no momento de atrair novos alunos. De forma complementar, os resultados 

explicitam quais os aspectos mais relevantes para investimento do ponto de vista dos alunos. 

Por exemplo, o estudo mostra que a oferta de cursos, as instalações dos campi, o perfil do corpo 

docente, programa de bolsa de estudos e a performance em exames de licenciatura foram 

considerados no momento de escolha pelos alunos das três universidades. Investimentos para 

desenvolver ainda mais estes aspectos e comunicá-los aos públicos poderiam resultar em 

melhor diferenciação e posicionamento da instituição, frente às demais.   

Também em 2010, Zaghloul et al. publicaram um estudo sobre a Universidade de Sharjah, 

nos Emirados Árabes, cujo objetivo foi desenvolver um instrumento confiável de aferição da 
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imagem institucional capaz de assistir os esforços de marketing realizados na universidade. 

Alunos foram indagados sobre 18 aspectos da universidade, relativos a temas como a imagem 

geral da instituição, a percepção de seus pais sobra a instituição, processo de admissão, custo e 

qualidade do ensino, além de questões sobre instalações, espaços esportivos e laboratórios, 

localização e transporte.   

Para este estudo, a escala escolhida para entrevistar os estudantes também foi uma escala 

de Likert de cinco pontos, em que os respondentes classificavam os 18 itens entre “muito ruim” 

e “muito bom”.  Zaghloul et al. (2010) afirmam que estes aspectos moldam a imagem da 

instituição, influenciando as impressões dos alunos sobre a universidade, o que representa um 

dos pilares essenciais para retenção dos alunos durante a sua formação.   
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2.6. Lógica Paraconsistente Anotada como ferramenta de análise de dados  

A Lógica Paraconsistente Anotada (LPA) constitui uma nova categoria de lógica, criada 

de forma independente, mas simultaneamente pelo polonês S. Jaskowoski (1904-1965) e pelo 

lógico brasileiro Newton. C. A. da Costa, nascido em 1929. A LPA é uma classe de lógica não-

clássica heterodoxia, que vem ganhando forte espaço entre os estudiosos atuais, principalmente 

nos campos da robótica, inteligência artificial e da automação, devido a sua forma prática de 

tratar sinais contraditórios de modo não-trivial. Isso quer dizer que, diferentemente da lógica 

clássica, cujo princípio da não-contradição diz ‘que entre duas proposições contraditórias, uma 

delas é falsa’, a lógica paraconsistente admite que duas proposições contraditórias sejam 

simultaneamente verdadeiras, aferindo um grau de inconsistência à veracidade das proposições 

(DA COSTA et al., 1999).  

   No contexto do estudo científico de situações do mundo real, conclusões e determinadas 

premissas são traçadas com o objetivo de descrever o comportamento dos objetos de estudo. A 

lógica é então utilizada para aferir validade ou não-validade às argumentações destes trabalhos 

científicos, como forma de comprovar os argumentos. No entanto, para fazer predição de 

comportamentos com precisão, são normalmente necessárias diversas aferições independentes; 

como os dados captados por diferentes instrumentos ou a opinião de múltiplos especialistas 

sobre determinado assunto. Dificilmente estas diversas aferições sobre um mesmo objeto ou 

evento não trarão eventuais dados contraditórios.  

Seguindo a proposta da lógica clássica, no entanto, um estudo que encontre premissas 

contraditórias, tem de refutar parte destas premissas como falsas, anulando a inconsistência dos 

dados. Alternativamente, a LPA propõe que  

Ao abandonar as “verdades lógicas certas” que, quando trazidas à realidade científica, não 

correspondem aos fatos, a verdade pode ser concebida como algo cumulativo, portanto sua 

veracidade e falsidade podem ser marcadas mediante graus de crença. (DA COSTA et al., p. 35, 

1999)  

Não obstante, a LPA permitiu avanços significativos na precisão de processamento de 

dados, com desdobramentos não apenas nas áreas de computação e robótica, como também nas 

ciências humanas, com grande ênfase ao suporte à tomada de decisão, como aborda, por 

exemplo, o trabalho de Carvalho e Abe (2011) que propõem o Método Paraconsistente de 

Decisão (MPD). 
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2.6.1. Lógica Paraconsistente Anotada de anotação com dois valores (LPA2v) 

Com o caráter incerto do conhecimento, é difícil aferir como absoluta a veracidade das 

premissas resultantes de um estudo científico. Estas premissas são, portanto, suportadas por 

evidências de apoio, que podem ter valor favorável ou desfavorável à sua veracidade. Para fins 

de análise através da LPA2v, a partir destas evidências favoráveis e desfavoráveis, afere-se um 

grau de crença e de descrença, respectivamente, às proposições estudadas.  

Ou seja, na LPA2v ao invés de aferir um valor verdadeiro ou falso a uma determinada 

proposição, associa-se uma anotação (µ1, µ2) com grau de crença µ1 e grau de descrença µ2, 

cujos valores variam no intervalo de [0, 1], para indicar sua veracidade. Desta forma, a leitura 

intuitiva da fórmula pµ é “creio na proposição p com grau de crença até µ (≤µ)” (DA COSTA 

et al., p. 39, 1999). 

É simples intuir que, em um reticulado formado pelos graus de crença e descrença, a 

anotação (1, 0) para uma determinada proposição p, indica crença total; enquanto (0, 1) 

indicaria descrença total. É interessante, contudo, que a LPA2v ainda admite outros dois 

extremos: a anotação (1, 1) para uma determinada proposição p, indica que foram recolhidas 

evidências conflitantes, resultando em grau de crença e de descrença máximos, interpretado 

como crença totalmente inconsistente; ainda pode ocorrer a falta de evidências para 

determinada proposição, com (0, 0) indicando graus de crença e descrença mínimos, 

interpretado como ausência total de crença (DA COSTA et al., 1999).  

2.6.2. Representação da LPA2v no Quadrado Unitário do Plano Cartesiano 

(QUPC) 

De forma a facilitar a interpretação e visualização, é possível representar a LPA2v em um 

Quadrado Unitário do Plano Cartesiano (QUPC) real, onde os eixos horizontal e vertical deste 

plano cartesiano representam, respectivamente, os valores anotacionais dos graus de crença e 

descrença (figura 2.5).  
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Figura 2.5 Reticulado representado pelo quadrado unitário do plano cartesiano (QUPC) 

 

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 44 

Os estados extremos de crença, descrença, crença inconsistente e ausência de crença, 

representados pela anotação (µ1, µ2), são assinalados no gráfico como: 

Ponto A = (0, 0) ⇒ Indeterminado  

Ponto B = (1, 0) ⇒ Verdadeiro 

Ponto C = (0, 1) ⇒ Falso 

Ponto D = (1, 1) ⇒ Inconsistente  

Como os valores para x e y, ou µ1 e µ2, são contínuos, variando num intervalo real fechado 

[0, 1], a anotação (µ1, µ2) pode se encontrar em qualquer ponto do QUPC. É importante, 

portanto, definir áreas ou regiões dentro do QUPC para melhor interpretação da representação 

lógica de uma determinada anotação (µ1, µ2), de acordo com a sua localização no QUPC. 

Figura 2.6 Quadrado unitário e linhas perfeitamente definida e perfeitamente indefinida 

 

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 55. Adaptado. 

São então considerados dois segmentos 𝐵𝐶 e 𝐴𝐷, chamados respectivamente de linha 

perfeitamente definida e linha perfeitamente indefinida, conforme demonstra a figura 2.6.  



74 

 

A linha perfeitamente definida é composta por anotações perfeitamente complementares 

em relação a unidade, ou seja, os graus de crença µ1 e descrença µ2 somam 1. Isso significa que 

não há nenhuma inconsistência, com evidências favoráveis e desfavoráveis contraditórias, ou 

nenhuma indefinição, com ausência de evidências para determinada anotação; ela expressa 

apenas verdade ou falsidade. Portanto, a linha perfeitamente definida pode ser expressa por: 

i. µ1  +  µ2 − 1 = 0  

Ao resultado desta equação que envolve os graus de crença e de descrença, para uma 

anotação qualquer, chama-se grau de contradição Gct, exatamente por esta equação avaliar se 

há evidências favoráveis e desfavoráveis contraditórias (DA COSTA et al., 1999).  

ii. 𝐺𝑐𝑡 =  µ1  +  µ2 − 1 

Quando o resultado da equação é positivo, com Gct maior que zero, ele é denominado de 

grau de inconsistência Git. A interpretação intuitiva é que os graus de crença e de descrença 

somados representam mais que a unidade, ou seja, mais que 100%, demonstrando evidências 

favoráveis e desfavoráveis inconsistentes. Da mesma forma, com o resultado da equação 

negativo, Gct menor que zero, ele é chamado de grau de indefinição Gid, que demonstra que os 

graus de crença e de descrença somam menos que a unidade, demonstrando evidências 

indefinidas.  

iii. 𝐺𝑖𝑡 =  µ1  +  µ2 − 1      se e somente se      µ1  +  µ2 ≥ 1 

iv. 𝐺𝑖𝑑 =  µ1  + µ2 − 1     se e somente se       µ1  +  µ2 < 1 

Portanto, uma anotação de dois valores com grau de inconsistência resulta num ponto que 

encontra-se “acima” da linha perfeitamente definida, na região sobredefinida do QUPC (área 

𝐵𝐶𝐷). Enquanto uma anotação com grau de inconsistência resulta num ponto “abaixo” da linha 

perfeitamente definida, na região subdefinida do QUPC (área 𝐴𝐵𝐶), como ilustra a figura 2.7 

(DA COSTA et al., 1999).   
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Figura 2.7 Quadrado unitário e regiões subdefinida e sobredefinida  

  

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 57. Adaptado. 

Já a linha perfeitamente indefinida é composta por anotações com valor de veracidade 

indefinido, pois os graus de crença µ1 e descrença µ2 são sempre equivalentes. Portanto, os 

pontos pertencentes a esta linha apenas expressam inconsistência ou indeterminação. A linha 

perfeitamente indefinida pode ser expressa por: 

v. µ1 −  µ2 = 0  

Ao resultado desta nova equação com os graus de crença e de descrença, chama-se grau de 

certeza Gc, avaliando o quanto as evidências indicam verdade ou falsidade. Desta forma, 

quando o grau de crença é maior que o de descrença e, consequentemente, Gc for maior que 

zero, o mesmo é denominado de grau de verdade Gv; similarmente, quando o grau de descrença 

for maior que o de crença e Gc for menor que zero, ele é denominado de grau de falsidade Gf 

(DA COSTA et al., 1999). 

vi. 𝐺𝑐 =  µ1 −  µ2 

vii. 𝐺𝑣 =  µ1 −  µ2      se e somente se      µ1 ≥  µ2 

viii. 𝐺𝑓 =  µ1 −  µ2      se e somente se      µ1  <  µ2 

Graficamente, uma anotação de dois valores com grau de verdade resulta num ponto 

“abaixo” da linha perfeitamente indefinida, na região direta do QUPC (área 𝐴𝐵𝐷). Uma 

anotação com grau de falsidade, por sua vez, resulta num ponto “acima” da linha perfeitamente 

indefinida, na região indireta do QUPC (área 𝐴𝐶𝐷), conforme ilustra a figura 2.8. 
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Figura 2.8 Quadrado unitário e regiões direta e indireta  

  

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 59. Adaptado. 

Da Costa et al (1999) ainda propõem a divisão do QUPC em um maior número de regiões 

para interpretação do grau de crença µ1 e do grau de descrença µ2, combinando os à intensidade 

dos valores de verdade, falsidade, indeterminação e inconsistência. A aplicação deste conteúdo, 

no entanto, será melhor explorada posteriormente. 

2.6.3. Representação gráfica construída com os Graus de Certeza e de 

Contradição 

Como anteriormente descrito, é possível expressar os graus de crença e de descrença para 

uma determinada proposição, através de um grau de certeza, aferindo valor de verdade ou 

falsidade à mesma, vinculado à um grau de contradição, que diz respeito à precisão desta 

informação em relação a inconsistência ou indeterminação. Portanto, a representação da LPA2v 

no quadrado unitário do plano cartesiano pode ser expandida para um reticulado construído a 

partir dos valores do grau de certeza Gc e do grau de contradição Gct, que formam 

respectivamente os eixos horizontal e vertical do reticulado. 

Figura 2.9 Representação dos graus de certeza e contradição inter-relacionados  

 

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 76. Adaptado. 
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Da Costa et al (1999) são contundentes em expressar a íntima ligação das duas grandezas 

Gc e Gct no reticulado representativo da LPA2v, o que impossibilita uma análise de cada valor 

de modo independente. Desta forma, não se pode determinar o estado resultante de uma 

determinada anotação considerando Gc e Gct em separado. 

Os autores também definem os considerados estados extremos, quando os valores de uma 

anotação apresentam o grau de certeza Gc ou de contradição Gct maior que valor de controle de 

0,5, ou menor que -0,5. Desta forma, por exemplo, uma anotação cujo grau de contradição é de 

0,87, tem o estado de extremo totalmente indeterminado, sem nenhuma outra inter-relação. A 

figura 2.10 ilustra graficamente os estados extremos no reticulado.  

Figura 2.10 Representação dos estados extremos dos graus de certeza e de contradição  

 

Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 78. Adaptado. 

O gráfico da figura 2.10 permite a visualização das regiões dos estados extremos, onde: 

┬ ⇒  totalmente inconsistente;  

𝐹    ⇒ totalmente falso; 

┴ ⇒ totamente indeterminado; 

𝑉  ⇒ totalmente verdadeiro.  

No entanto, quando os valores em módulo do grau de certeza Gc e do grau de contradição 

Gct se encontram abaixo de 0,5, estes valores são inter-relacionados e encontram-se nas regiões 

que resultam nos estados não extremos (DA COSTA et al., 1999), conforme ilustrado na figura 

2.11.  
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Figura 2.11 Representação dos estados não extremos dos graus de certeza e de contradição  

  
Fonte: DA COSTA et al. Lógica Paraconsistente Aplicada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 78. Adaptado. 

Na figura 2.11, os estados não extremos representados devem ser compreendidos como: 

┬ → 𝑓 ⇒  inconsistente, tendendo ao falso;  

┬ → 𝑣    ⇒ inconsistente, tendendo ao verdadeiro; 

𝑄𝑣 → ┬  ⇒ quase verdadeiro, tendendo ao inconsistente; 

𝑄𝑣 → ┴  ⇒ quase verdadeiro, tendendo ao indeterminado; 

┴ → 𝑓 ⇒  indeterminado, tendendo ao falso;  

┴ → 𝑣    ⇒ indeterminado, tendendo ao verdadeiro; 

𝑄𝑓 → ┬  ⇒ quase falso, tendendo ao inconsistente; 

𝑄𝑓 → ┴  ⇒ quase falso, tendendo ao indeterminado. 

Finalmente, Da Costa et al. (1999) explicam que os valores de controle, anteriormente 

expostos como módulo de 0,5, podem ser adequados se necessário de acordo com 

particularidades ou com a natureza do objeto de estudo da pesquisa científica. Como foi visto, 

a variação destes valores provoca alteração na delimitação das regiões delimitadas do retículo 

construído pelo grau de certeza e grau de contradição. 

2.6.4. Combinação de graus de crença e descrença através dos conectivos OR e 

AND na LPA2v  

Na aplicação da LPA2v a situações reais, evidências favoráveis e desfavoráveis geram 

graus de crença e descrença à determinada proposição, que por sua vez permitem calcular um 

grau de certeza e de contradição para lhe conferir valor de verdade ou falsidade. No entanto, 
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existem situações onde diferentes fontes proverão diferentes graus de crença e descrença sobre 

uma mesma proposição, como por exemplo, médicos fornecendo opiniões divergentes sobre 

um mesmo diagnóstico (especialistas), ou instrumentos captando dados distintos sobre uma 

mesma ocorrência meteorológica (sensores).  

Tomemos como exemplo a proposta deste trabalho. O objetivo é aferir a imagem de 

sustentabilidade da Universidade Federal Fluminense, contudo, a imagem de sustentabilidade 

é composta por alguns diferentes fatores como o ensino e pesquisa sobre o tema, a adequação 

dos campi para a responsabilidade social e ambiental, a realização de auditorias nas instalações 

e prestação de contas, atividades integradas com a comunidade, entre outros (mais adiante, estes 

fatores são apresentados como Educação e Pesquisa - E&P, Operações dos Campi - OC, 

Aferição e Relato - A&F e Envolvimento com a Comunidade - EC).  

Para avaliar a percepção pública sobre cada um destes fatores, é necessário questionar os 

públicos sobre diversas iniciativas sustentáveis da UFF nestas áreas, que são consideradas as 

evidências favoráveis ou desfavoráveis a respeito da imagem de sustentabilidade da 

universidade para cada fator E&P, OC, A&F e EC. Entretanto, é esperado que estas evidências 

gerem graus de crença e descrença distintos para os diferentes fatores, mesmo todos fatores 

sendo referentes à imagem de sustentabilidade da UFF.   

Para estas situações, Da Costa et al. (1999) propõem um método de análise de combinação 

dos diferentes graus de crença e descrença através de uma rede com conectivos lógicos OR (˅ 

disjunção) e AND (˄ conjunção), encontrando-se um grau de crença e um grau de descrença 

resultantes para determinada proposição.  

O procedimento do conectivo OR é a maximização, selecionando o valor mais alto entre 

determinadas opções. Opostamente, o procedimento para o conectivo AND é a minimização, 

selecionando o valor mais baixo dentre as opções apresentadas. Estes procedimentos de 

maximização e minimização são executados para combinar os graus de crença e de descrença 

dos diferentes fatores, numa ordem determinada. A lógica de combinação varia de acordo com 

o número de fatores envolvidos. A figura 2.12 ilustra o procedimento da rede de combinação 

para quatro fatores. 
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 Figura 2.12 Rede de combinação dos graus de crença e descrença através dos conectivos OR e AND para 4 fatores 

  

Fonte: SANCHES et al. Análise qualitativa por meio da Lógica Paraconsistente. In: Encontro de Ensino e 

Pesquisa em Administração e Contabilidade, 3, João Pessoa, 2011, p. 9. Adaptado. 

Obtidos os graus de crença e de descrença resultantes (µ1R, µ2R) para determinada 

proposição, é possível então calcular o grau de certeza Gc e o grau de contradição e Gct; que por 

sua vez, podem ser representados no reticulado para interpretação da veracidade da proposição 

através das regiões dos estados extremos e não extremos. 

2.6.5. A LPA2v aplicada às ciências humanas e tomada de decisão 

Da Costa et al. (1999) apresentam a Lógica Paraconsistente Anotada expondo as suas fortes 

aplicações para sistemas especialistas e de controle nas áreas da inteligência artificial, robótica 

e automação. De forma mais branda, porém, os autores expõe a possibilidade da utilização da 

LPA como suporte ao sistema de tomada de decisão de sistemas de gestão e sugerem que mais 

aplicações da LPA nas ciências humanas ainda estão por serem aprofundadas pela comunidade 

científica. 

Carvalho e Abe (2011), por exemplo, investigaram a aplicação da LPA na tomada de 

decisão na Enegnharia de Produção, de onde propuseram o Método Paraconsistente de Decisão 

(MPD), baseado no algorítimo para-analisador. Na proposta do MPD, além dos conectivos OR 

e AND, são ainda utilizados os operadores MÁX (maximizante), que combina a melhor (maior) 

evidência favorável com a melhor (menor) evidência desfavorável; e MIN (minimizante), que 

combina a pior (menor) evidência favorável à pior (maior) evidência desfavorável. Ou autores 

acreditam que estes operadores são capazes de ilustrar os melhores e piores cenários possíveis, 

respectivamente, e apresentam uma minuciosa comparação entre esta forma de maximização e 

minimização e a da aplicação dos conectivos OR e AND.  
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De forma simplificada, no modelo MPD proposto, a tomada de decisão baseia-se na região 

do RPC em que o ponto resultante da análise se encontra. Um ponto que encontra-se na região 

“verdadeiro” indica uma decisão favorável, ou seja, a viabilidade de um determinado projeto. 

Um ponto na região “falso”, no entanto, indica uma decisão desfavorável, ou a inviabilidade do 

projeto. Um ponto em qualquer outra região mostra que a análise foi inconclusiva, e pede a 

reavaliação no nível de exigência (valores de controle) que determinam os limites das regiões 

dos estados extremos e não extremos do gráfico.  

Por fim, Carvalho e Abe (2011) apresentam exemplos de aplicações práticas do Método 

Paraconsistente de Decisão, contrantando-o com o método estatístico e como método fuzzy de 

decisão, através de uma versão simplificada deste último.  

Sanches et al. (2011), por outro lado, propõem a utilização da Lógica Paraconsistente 

Anotada num método qualitativo para a análise de dados obtidos a partir da escala de Likert, 

com grandes contribuições para este trabalho. 

Numa escala de likert de cinco pontos, com opções variando de discordo totalmente a 

concordo totalmente, os autores consideram as alternativas assinaladas pelos respondentes 

como as evidências favoráveis ou desfavoráveis. Matematicamente, o grau de crença para cada 

questão é calculado a partir da soma das respostas concordantes (concordo totalmente e 

concordo) com metade das respostas neutras (indiferente); ao passo que o grau de descrença é 

formado pela soma das respostas discordantes (discordo totalmente e discordo) com metade das 

respostas neutras. Estes valores são transformados em percentuais em relação ao número total 

de respostas para cada questão, ao que os autores denominam de Grau de Concordância da 

proposição. Num procedimento semelhante, é calculado o grau de concordância para cada fator 

(sessão) do questionário. 

Sanches et al. (2011) ainda propõem que a análise de confiabilidade dos dados pode ser 

realizada através da aferição do grau de certeza e grau de contradição obtidos para o 

questionário, interpretada no plano cartesiano. Os grau de crença e de descrença obtidos para 

cada fator devem ser combinados através dos conectivos OR e AND, na rede lógica apropriada 

para o número de fatores envolvidos. Dos graus de crença e descrença resultantes, são 

calculados o grau de certeza que indica a “veracidade” da informação, no caso da escala de 

likert, aferindo a tendência de concordância dos respondentes; e o grau de contradição, que diz 

respeito a confiabilidade dos dados recolhidos na pesquisa. 
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Finalizando, os autores demonstram um processo de normalização, para que os resultados 

obtidos de grau de certeza e de contradição, que variam no intervalo [-1, 1], possam ser 

interpretados no quadrado unitário do plano cartesiano, variando então no intervalo [0, 1]. 

Fica exposto nesta sessão, portanto, que a Lógica Paraconsistente Anotada de dois valores 

(LPA2v) é uma classe lógica adequada para validação de resultados encontrados em pesquisas 

científicas na área do estudo de comportamento humano. A LPA2v, por permitir interpretar a 

verdade como cumulativa e não refutando evidências contraditórias, torna-se apropriada para a 

avaliação dos dados recolhidos neste trabalho que tratam da subjetividade da percepção 

humana. 

  



83 

 

3. MEDOTOLOGIA 

Este trabalho objetiva verificar se a adoção da sustentabilidade, como posicionamento 

institucional para universidades, de fato representa uma oportunidade competitiva para 

instituições de Ensino Superior. Em caso afirmativo, esta pesquisa expõe uma forma 

complementar (posicionamento de marketing e fortalecimento da marca) de apresentar os 

ganhos decorrentes do engajamento com iniciativas sustentáveis, facilitando a aprovação das 

mesmas dentro dos conselhos das universidades.  

Os passos planejados para a efetividade do trabalho encontram-se resumidos na figura 3.1 

a seguir e descridos no decorrer deste capítulo. 

Figura 3.1 Metodologia de elaboração do trabalho 
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 Elaboração do Instrumento de Aferição Gráfica da Imagem Sustentável de 

Universidades (GAUSI)  

A idealização de um instrumento que pudesse avaliar especificamente a questão da 

sustentabilidade na imagem institucional de uma universidade, foi baseada na revisão de 

publicações sobre ferramentas de avaliação de imagem institucional de universidades e dos 

estudos sobre ferramentas para aferição de sustentabilidade em campi universitários. Desta 

forma, foi elaborado para este trabalho o instrumento de Aferição Gráfica da Imagem de 

Sustentabilidade de Universidades, ou GAUSI (do inglês Graphical Assessment of Universities’ 

Sustainability Image) (NICOLINO; BARROS, 2016). O GAUSI é uma ferramenta de coleta de 

dados primários de caráter quantitativo para ser utilizados nas entrevistas, combinado a um 

método de análise dos resultados específico. 

O instrumento GAUSI é um questionário desenvolvido para avaliar a imagem institucional 

de sustentabilidade de uma instituição de Ensino Superior e identificar quais práticas 

sustentáveis a universidade deve se engajar, criando maior apelo para os stakeholders na 

construção desta imagem institucional. Três etapas compõe o processo de aferição do 

instrumento: (1) aferir quais iniciativas sustentáveis são percebidas como mais importantes 

pelos stakeholders, (2) identificar quais são as práticas sustentáveis que mais aumentam a 

atratividade de uma universidade e (3) avaliar a percepção dos stakeholders acerca do 

comprometimento da instituição com as práticas sustentáveis. 

3.1.1. O questionário do instrumento GAUSI 

O desenvolvimento do questionário do instrumento teve como influência o trabalho de 

investigação de imagem institucional de universidades de Terkla e Pagano (1993). Estes autores 

propuseram que um mesmo questionário (tabela 3.1) fosse aplicado com gestores, para 

avaliação de suas expectativas para instituição, e com alunos, para que estes avaliassem sua 

opinião sobre a universidade. Através da comparação de divergência das respostas dos dois 

grupos, o estudo foi capaz de comparar a imagem esperada versus a imagem percebida da 

instituição.  

A concepção do questionário do instrumento GAUSI foi baseado nesta metodologia de 

mensuração da divergência de respostas para uma lista de questões. No entanto, diferentemente 

da proposta de Terkla e Pagano (1993), que aplica uma mesma lista de questões à públicos 

distintos, o instrumento GAUSI deve ser aplicado a um só grupo. A comparação da divergência 
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entre as respostas é possível, pois o público entrevistado avalia três vezes uma mesma uma lista 

de questões sobre sustentabilidade na universidade, em contextos distintos, que são 

introduzidos pelas sentenças-chaves:  

(1) Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente 

comprometida com:  

(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com:  

(3) Eu tenho a impressão de que a [nome da instituição] é uma universidade 

comprometida com: 

Tabela 3.1 Lista de práticas sustentáveis em universidades do instrumento GAUSI 

No. Item Categoria 

1 Realizar auditorias de sustentabilidade regulares em seus campi A&R 

2 Realizar auditorias de sustentabilidade nas comunidades locais A&R 

3 Criar uma declaração formal de comprometimento da universidade com a sustentabilidade A&R 

4 Criar declarações de comprometimento com a sustentabilidade específicas de cada departamento A&R 

5 Incorporar conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas relevantes E&P 

6 
Criar políticas de contratação e promoção de docentes baseadas em seus conhecimentos e trabalhos na 

área de sustentabilidade 
E&P 

7 Fornecer incentivos a estudantes em busca de carreiras na área de responsabilidade social e ambiental E&P 

8 
Exigir apresentação de análise de potencial de impacto social/ambiental nas pesquisas realizadas na 

universidade 
E&P 

9 Fornecer oportunidades práticas de estudar questões de sustentabilidade no campus E&P 

10 Incentivar a participação em atividades sócio e ambientalmente responsáveis E&P 

11 Buscar a autossuficiência nas operações do campus (energia, água, reciclagem etc.) OC 

12 Reduzir a Pegada Ecológica da universidade OC 

13 Utilizar dos terrenos dos campi de forma otimizada e sustentável OC 

14 Desenvolver um planejamento arquitetônico inteligente e sustentável para os prédios e campi OC 

15 O uso de fontes de energias renováveis e seguras, como painéis solares OC 

16 Realizar programas de reutilização e reciclagem dos resíduos gerados no campus OC 

17 Adotar políticas de compra sócio e ambientalmente responsáveis OC 

18 Consultar as opiniões de estudantes/docentes/funcionários acerca de questões sobre sustentabilidade OC 

19 
Garantir um bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre os campi (considerando 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência) 
OC 

20 Organizar programas sociais e ambientais nas comunidades locais EC 

21 Encorajar a participação em atividades voluntárias de cunho social e ambiental nas comunidades locais EC 

22 Criar/patrocinar áreas verdes comunitárias para beneficiar a ecologia local EC 

23 Criar parcerias com governo, ONGs e indústrias para trabalhos em prol da sustentabilidade EC 
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A lista que sucede cada sentença-chave é composta de 23 iniciativas sustentáveis (tabela 

3.1), que universidades deveriam engajar-se na busca pela sustentabilidade. A lista foi 

elaborada com base na ferramenta proposta por Nejati e Nejati (2012). Os itens extraídos da 

ferramenta de Nejati e Nejati (2012) foram devidamente adaptados e reescritos para: permitir 

mais clareza de entendimento pelos respondentes; simplificar a lista com as iniciativas 

sustentáveis elencadas; e para atender os princípios da Declaração da Iniciativa de 

Sustentabilidade da Educação Superior (UNESCO, 2012). Desta forma, as iniciativas do 

questionário GAUSI foram categorizadas em Aferição e Relato (A&R), Educação e Pesquisa 

(E&P), Operações dos Campi (OC) e Envolvimento com a Comunidade (EC).  

Os questionários apresentam uma escala de Likert de cinco pontos associada às iniciativas 

sustentáveis (tabela 3.2), para que os respondentes avaliem seu nível de concordância com as 

sentenças-chave introdutórias. Vale destacar que, além das cinco alternativas de respostas 

fechadas, ainda há a opção de o respondente abster-se selecionar qualquer alternativa, caso 

julgue que não sabe avaliar determinado item. 

Tabela 3.2 Escala de concordância utilizada no instrumento GAUSI 

No. Item 
Discordo 

fortemente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

fortemente 

1 
Realizar auditorias de sustentabilidade 

regulares em seus campi 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Li (2013) explica a popularidade do método de Likert, motivo pelo qual foi escolhido para 

este instrumento e é o mais utilizado em pesquisas de aferições de percepções subjetivas: 

Primeiramente, a escala de Likert pode ser facilmente construída e adaptada. Em segundo lugar, a 

medição numérica dos resultados pode ser diretamente utilizada para inferência estatística. Por 

último, mas não menos importante, através da escala de Likert, pesquisadores podem coletar e 

analisar uma larga quantidade de dados com menos tempo e esforço [do que através de outras escalas 

usadas para medição de percepções subjetivas de indivíduos]. (Li, 2013, p.1)  

O método de Likert apresenta as vantagens de facilitar a coleta de dados e possibilitar a 

análise de percepções subjetivas em larga escala, pelo seu formato de respostas fechadas. No 

entanto, este mesmo formato recebe críticas por “obrigar” os respondentes a escolher uma das 

respostas oferecidas, que nem sempre representa sua real opinião sobre o tema, levando a 

possível distorção de informações (LI, 2013). 

Aumentar o número de respostas da escala é uma alternativa para aumentar a confiabilidade 

da pesquisa. No entanto, o ganho em consistência psicométrica também atrela maior grau de 
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dificuldade para os respondentes, o que leva à perda de segurança nas respostas (SILVA JR; 

COSTA, 2014). Além do incremento na dificuldade, Viera e Dalmoro (2008) observam que 

existe também uma relação inversa entre a o tamanho da escala e a velocidade de uso da mesma, 

com maior tempo gasto na execução do questionário.  

Desta forma, dada a complexidade do questionário do instrumento GAUSI, que envolve 

um grande número de questões, optou-se pela escala de 5 pontos, que apresenta precisão muito 

próxima a escala de 7 pontos, mas mostra-se de mais rápida e fácil aplicação (VIERA; 

DALMORO, 2008). 

3.1.2. Aplicação do instrumento GAUSI 

A aplicação dos questionários do instrumento GAUSI (apêndice A) pode ser realizada de 

modo presencial, através de modelos físicos, ou por via digital, através de plataformas on-line. 

O questionário não exige a interação do respondente com o pesquisador, facilitando o processo 

de aplicação. Todos os respondentes devem preencher o questionário completo, com as três 

versões da lista de concordância com as iniciativas sustentáveis, de acordo com o preceito de 

cada uma das sentenças-chave. 
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 Análise dos dados coletados através do instrumento GAUSI 

Os dados coletados para cada sentença-chave devem ser analisados separadamente, 

possibilitando a comparação entre os resultados obtidos, através da análise da divergência nas 

respostas para cada iniciativa sustentável.  

Existe forte controvérsia relacionada à valoração da escala de Likert, que pode ser 

interpretada de forma ordinal ou intervalar (LI, 2013). Assumir que a escala é intervalar, 

significa que a distância entre quaisquer dois pontos consecutivos da escala é a mesma, aferindo 

ilegítima e arbitrariamente que a distância entre “Discordo Fortemente” e “Discordo” é a 

mesma distância entre “Discordo” e “Não concordo nem discordo”, por exemplo (COHEN et 

al., 2000, apud LI, 2013). Por outro lado, considerar que a escala é ordinal, apenas indica a 

ordem em que as respostas se apresentam na escala, mas nada afere sobre os intervalos entre 

seus pontos.  

Ambas as interpretações de valoração da escala são potencialmente problemáticas, em 

forma intervalar podendo levar a distorção da informação, enquanto na forma ordinal, 

resultando em perda de informação durante o processo de análise (LI, 2013).  

Com intenção de evitar a necessidade de valoração à escala de concordância proposta no 

questionário, foi adotada a Lógica Paraconsistente Anotada para interpretar e analisar os dados 

coletados, através do cálculo do grau de concordância, como proposto com sucesso no trabalho 

de Sanches et al. (2011).  

Os itens do questionário são interpretados como proposições, ao que os respondentes 

aferem seu grau de concordância com a afirmação. É necessário, então, calcular a Discordância 

(Dp) e Concordância (Cp) de cada uma das proposições, para enfim calcular o Grau de 

Concordância global acerca de cada item. O valor Dp para um item é calculado pela soma do 

número de respostas discordantes à metade do número de respostas neutras; em outras palavras, 

o número de respostas assinaladas como “discordo fortemente” (DF) e “discordo” (D), somado 

à metade do número de respostas “não concordo nem discordo” (NN) para aquele item 

(SANCHES et al., 2011).  

i. 𝐷𝑝 = 𝐷𝐹 + 𝐷 +
𝑁𝑁

2
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Da mesma fora, calcula-se o valor Cp para um item através da soma do número das 

respostas concordantes e metade das neutras. Ou seja, a soma do número de respostas 

assinaladas como “concordo fortemente” (CF), “concordo” (D) e metade do número de 

respostas “não concordo nem discordo” (NN) para aquele item. 

ii. 𝐶𝑝 = 𝐶𝐹 + 𝐶 +
𝑁𝑁

2
  

Estabelecidos os valores Dp e Cp de um item, calcula-se o Grau de Concordância da 

proposição (GCp) através da fórmula a seguir, extraída do oscilador estocástico de Wilder Jr., 

também conhecida como indicador de força. Para evitar erro de divisão por zero, aos valores 

Dp e Cp se acrescenta 0,000001 (SANCHES, 2009). 

iii. 𝐺𝐶𝑝 = 100 − [100 ∶ (
𝐶𝑝

𝐷𝑝
+ 1)]  

O valor GCp varia em um intervalo de [0;100] e a intensidade da concordância pode ser 

compreendida de acordo com a interpretação adotada por Sanches et al. (2011), apresentada na 

tabela 3.3. É interessante observar que este indicador desconsidera perguntas não respondidas, 

em caso de questionários incompletos, o que facilita uma análise mais limpa dos dados, 

desconsiderando questionários inválidos. 

Tabela 3.3 Interpretação do valor do Grau de Concordância GC 

Valor de GC Interpretação  

𝐺𝐶 ≥ 90 Concordância muito forte 

90 > 𝐺𝐶 ≥ 80 Concordância substancial 

80 > 𝐺𝐶 ≥ 70 Concordância moderada 

70 > 𝐺𝐶 ≥ 60 Concordância baixa 

60 > 𝐺𝐶 ≥ 50 Concordância desprezível 

50 > 𝐺𝐶 ≥ 40 Discordância desprezível 

40 > 𝐺𝐶 ≥ 30 Discordância baixa 

30 > 𝐺𝐶 ≥ 20 Discordância moderada 

20 > 𝐺𝐶 ≥ 10 Discordância substancial 

10 > 𝐺𝐶 Discordância muito forte 

Fonte: SANCHES et al. Análise qualitativa por meio da Lógica Paraconsistente. In: Encontro de Ensino e 

Pesquisa em Administração e Contabilidade, 3, João Pessoa, 2011, p. 6. Adaptado. 
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De forma semelhante, é possível calcular os valores de Concordância (CF), Discordância 

(DF) e o Grau de Concordância (GCF) para cada uma das categorias do questionário (Aferição 

e Relato, Educação e Pesquisa, Operações dos Campi e Envolvimento com a Comunidade), 

chamadas de fatores na análise pela Lógica Paraconsistente. O Grau de concordância varia 

dentro do intervalo de [0;100], tanto para cada preposição quanto para o fator.  

Tabela 3.4 Simulação da análise dos dados para o fator A&R do instrumento GAUSI com dados preliminares da pesquisa  

(1)  Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com: 

 No. Item DF D NN C CF Total Dp Cp GCp 

A
fe

ri
çã

o
 e

 R
el

at
o

 (
A

&
R

) 1 
Realizar auditorias de sustentabilidade 

regulares em seus campi 
1 - 6 28 15 50 4,0 46,0 92,0 

2 
Realizar auditorias de sustentabilidade 

nas comunidades locais 
- - 17 20 12 49 8,5 40,5 82,7 

3 

Criar uma declaração formal de 

comprometimento da universidade com 

a sustentabilidade 

- - 6 21 23 50 3,0 47,0 94,0 

4 

Criar declarações de comprometimento 

com a sustentabilidade específicas de 

cada departamento 

- 1 14 13 21 49 8,0 41,0 83,7 

  TOTAL PARA O FATOR (A&R) DF D NN C CF Total DF CF GCF 

   1 1 43 82 71 198 23,5 174,5 88,1 

Para melhor demonstrar o procedimento de cálculos utilizados, são apresentadas 

simulações com dados preliminares da aplicação do instrumento GAUSI. A tabela 3.4 

demonstra o cálculo de Cd, Dp e GCp, além de CF, DF e GCF com estes dados preliminares.  

3.2.1. Critério de priorização do instrumento GAUSI 

Uma das importantes contribuições do método de análise de dados coletados do 

instrumento GAUSI é a organização dos resultados através de um critério de priorização das 

iniciativas sustentáveis, onde estas iniciativas são ordenadas por relevância especificamente 

para a universidade pesquisada. Esse critério de priorização busca ordenar as iniciativas cujo 

engajamento trará maiores benefícios à imagem institucional de sustentabilidade e à 

atratividade da instituição, otimizando o processo de construção ou reformulação do 

posicionamento da universidade.  

Neste método de priorização, os dados coletados são analisados separadamente em relação 

às sentenças-chave:  
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(1) Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente 

comprometida com;  

(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com;  

(3) Eu tenho a impressão de que a [nome da instituição] é uma universidade 

comprometida com. 

Desta forma, para cada item do questionário, são calculados os graus de concordância 

GCp1, GCp2 e GCp3, para cada sentença-chave. Estas informações devem ser interpretadas da 

seguinte forma: 

- Quanto maior o Grau de Concordância do item para a sentença-chave (1) (GCp1), maior 

a percepção de importância deste item na construção de uma imagem de sustentabilidade para 

a universidade. 

- Quanto maior o Grau de Concordância do item para a sentença-chave (2) (GCp2), maior 

a percepção de importância deste item na elevação da atratividade da universidade. 

- Quanto maior o Grau de Concordância do item para a sentença-chave (3) (GCp3), maior 

a percepção de comprometimento da universidade com a iniciativa sustentável descrita neste 

item. 

A universidade deve priorizar o engajamento com os itens que apresentem maior 

importância para a imagem de sustentabilidade e para a atratividade da instituição; e com menor 

percepção do comprometimento da instituição com o mesmo. Em oposição, se um item é de 

grande importância para a imagem de sustentabilidade e para a atratividade da instituição, mas 

o público considera a universidade já fortemente comprometida com o mesmo, então este item 

tem baixa prioridade, visto que esta expectativa do público já está sendo atendida. Da mesma 

forma, se um item é percebido como com baixo comprometimento pela universidade, mas ele 

não é importante na construção de uma imagem de sustentabilidade e na atratividade, este item 

também tem baixa prioridade, pois ele não representa uma expectativa do público entrevistado.  

Para ordenar os itens de forma a refletir esta lógica priorização, são calculados o indicador 

de Atratividade Sustentável (AS) e o indicador da Imagem da Universidade (IU) para cada item. 

O indicador AS é expresso pela média entre GCp1 e GCp2; enquanto o indicador IU é o valor de 

GCp3, que reflete a percepção de comprometimento da universidade para aquele item.  

Seguindo o método de comparação de respostas para um mesmo questionário, o indicador 

de Atratividade Sustentável (AS) é comparado ao indicador da Imagem da Universidade (IU), 
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resultando no fator de priorização P para este item. Quão maior a divergência entre os 

indicadores AS e IU, mais alta a prioridade de determinado item. 

iv. 𝐴𝑆 = (𝐺𝐶𝑝1 + 𝐺𝐶𝑝2)  2⁄  

v. 𝐼𝑈 = 𝐺𝐶𝑝3 

vi. 𝑃 = 𝐴𝑆 − 𝐼𝑈   

Os valores de P variam no intervalo [-100;100]. Com base na proposta de interpretação dos 

valores do grau de concordância GCp (tabela 3.3), que divide o intervalo [0;100] linearmente 

em 10 intervalos iguais, sugere-se a classificação do nível de prioridade de um item de acordo 

tabela 3.5. Não foi considerado necessário classificar a intensidade do nível de prioridade P 

negativo (0 ≥ 𝑃), dado que todos os valores são interpretados como não prioritários. 

Tabela 3.5 Nível de prioridade de acordo com o valor P 

Valor de P Nível de Prioridade 

𝑃 > 80 Estratégica 

80 ≥ 𝑃 > 60 Alta 

60 ≥ 𝑃 > 40 Média  

40 ≥ 𝑃 > 20 Baixa 

20 ≥ 𝑃 > 0  Muito baixa 

0 ≥ 𝑃 Não prioritária 

Esta forma de análise permite ordenar as iniciativas sustentáveis de acordo com o valor P, 

além de classificar os itens pelo seu nível de prioridade, facilitando a análise dos resultados 

pelos gestores. Este cálculo do fator de priorização é aplicado na representação gráfica final do 

instrumento GAUSI. 

3.2.2. Representação gráfica do instrumento GAUSI 

As informações disponibilizadas através do procedimento de priorização proposto pelo 

instrumento GAUSI resultam numa representação gráfica que facilita a visualização de quão 

divergente está a imagem da universidade de uma imagem ideal de sustentabilidade, 

considerando a atratividade das iniciativas sustentáveis para o público investigado; 

transformando os números em uma interpretação mais intuitiva da criticidade dos resultados 

encontrados.  

Esta interpretação é feita a partir da observação dos indicadores IU e AS para cada item do 

questionário, em um gráfico de linha, em direção vertical, de forma a acompanhar a orientação 
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da lista de iniciativas sustentáveis. Quão maior a distância entre os indicadores IU e AS, maior 

o nível de prioridade do item. A figura 4.11, na apresentação dos resultados desta pesquisa, é 

um exemplo da representação gráfica resultante da aplicação do instrumento GAUSI. 

3.2.3. Análise de confiabilidade do instrumento GAUSI 

A utilização da Lógica Paraconsistente Anotada para a análise dos dados coletados pelo 

instrumento GAUSI, permite também a interpretação da análise de confiabilidade destes 

mesmos dados pelo Reticulado do Plano Cartesiano (RPC). 

Tomando por referência o trabalho de Sanches et al (2011), que utiliza a LPA2v para 

analisar dados de entrevistas a partir da escala de Likert, a análise de confiabilidade dos dados 

inferidos pelo instrumento GAUSI é feita a partir da interpretação do grau de certeza Gc e do 

grau de contradição Gct do questionário nas regiões dos estados extremos e não extremos do 

RPC (figura 3.3).  

Figura 3.2 Regiões dos estados extremos e não extremos no Reticulado do Plano Cartesiano (RPC) 

 

Visualmente, os graus de certeza (G1) e de contradição (G2) correspondem aos eixos 

horizontal e vertical do RPC, respectivamente, cujos valores variam de -1 a 1. No eixo 

horizontal, o extremo direito (1,0) indica totalmente verdadeiro, enquanto o extremo esquerdo 

(-1,0), totalmente falso. Já no eixo vertical, o extremo superior (0,1) indica inconsistência 

decorrente de informação conflituosa, à medida que o extremo inferior (0,-1) indica 

indeterminação por falta de informação, tornando a faixa central horizontal a área ideal, que 

denota uma informação não-inconsistente e não-conflitante (SANCHES et al., 2011). Para fins 
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deste trabalho, a confiabilidade será calculada separadamente para cada sentença-chave (1), (2) 

e (3) do questionário, validando a confiabilidade dos dados para cada uma das proposições. 

Inicialmente, são calculados os graus de crença µ1 e descrença µ2, a partir da concordância 

(CF) e discordância (DF) com a cada fator (categorias A&R, E&P, OC e EC). O grau de crença 

µ1 considera CF, sobre o total de respostas (T); enquanto grau de descrença µ2 considera DF, 

sobre o total de respostas (T): 

i. µ1 =
𝐶𝐹

𝑇⁄  

ii. µ2 =
𝐷𝐹

𝑇⁄  

A tabela 3.6 exemplifica uma simulação do cálculo da concordância (CF), discordância 

(DF) e dos graus de crença µ1 e descrença µ2, para os fatores A&R, E&P, OC e EC da sentença-

chave (1) do instrumento GAUSI com os dados preliminares da pesquisa.   

Tabela 3.6 Simulação do cálculo do grau de certeza e de contradição para os fatores do instrumento GAUSI com dados 

preliminares da pesquisa  

(1)  Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF GCF µ2 µ1 µ2R µ1R 

A&R 1 1 43 82 71 198 23,5 174,5 88,1 0,119 0,881 0,068 0,914 

E&P 10 2 28 112 149 301 26,0 275,0 91,4 0,086 0,914   

OC 15 3 25 120 285 448 30,5 417,5 93,2 0,068 0,932 G1 G2 

EC 7 0 13 77 101 198 13,5 184,5 93,2 0,068 0,932 0,845 -0,018 

Desta forma, com µ1 e µ2 calculados para cada dos quatro fatores, é necessário chegar a 

um valor resultante de µ1R e µ2R para o questionário. Aplica-se a rede de conectivos lógicos de 

maximização (OR) e minimização (AND) para 4 fatores, de acordo com a figura 3.4, onde o 

conectivo OR (disjunção) representa a saída do maior valor das duas entradas e o conectivo 

AND (conjunção), a saída do menor valor.  

A partir desta rede lógica de 4 fatores, são obtidos os valores resultantes µ1R e µ2R para o 

questionário, utilizados para calcular os graus de certeza (G1) e de contradição (G2), para 

finalmente poder-se representar a confiabilidade do questionário a partir de seus dados no 

Reticulado do Plano Cartesiano (RPC). 

i. 𝐺1 = µ1R − µ2R 

ii. 𝐺2 = µ1R + µ2R − 1 
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Figura 3.3 Rede de conectivos lógicos OR e AND para os 4 fatores do instrumento GAUSI 

  

Este procedimento resulta numa anotação (G1;G2) que pode ser representada no RPC. Desta 

forma, a interpretação da confiabilidade dos dados pode ser realizada através da região de 

estado extremo ou não-extremo onde a anotação se encontra (figura 3.5). O valor de controle 

utilizado para definir os limites dos estados extremos e não extremos foi |0,5|.  

Desta forma, quando os graus de certeza (G1) ou de contradição (G2) apresentam valor 

modular acima de 0,5, a anotação (G1;G2) é considerada de estado extremo, cuja interpretação 

não apresenta inter-relação entre os eixos de certeza e contradição. No entanto, quando G1 e G2 

apresentam valores modulares inferiores a 0,5, a anotação (G1;G2) é interpretada como de 

estado não extremo, apresentando necessariamente correlação entre seu grau de certeza e de 

contradição.  

Através desta interpretação, para fins de análise de confiabilidade da pesquisa, dados que 

apresentem graus relevantes de indeterminação ou inconsistência sinalizam incoerência. 

Portanto, as regiões de estados extremos “totalmente inconsistente” (┬) e “totamente 

indeterminado” (┴), além dos estados não extremos (┬ → 𝑓), (┬ → 𝑣), (┴ → 𝑓) e (┴ → 𝑣) 

foram considerados com dados inadmissíveis na análise de confiabilidade.  

Foram considerados dados admissíveis aqueles cujo cálculo do grau de certeza (G1) e de 

contradição (G2), resultem numa anotação (G1;G2) de estado extremo “totalmente verdadeiro” 

(𝑉) e “totalmente falso” (𝐹); ou de estado não extremo (𝑄𝑣 → ┬), (𝑄𝑣 → ┴), (𝑄𝑓 → ┬) e 

(𝑄𝑓 → ┴).  
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Figura 3.4 Análise de confiabilidade através da Lógica Paraconsistente representada no Reticulado do Plano Cartesiano 

(RPC) 

 

Este procedimento de cálculo da anotação (G1;G2) deve ser realizado separadamente para 

análise de confiabilidade das sentenças-chave (1), (2) e (3) do instrumento GAUSI, contudo 

todos os resultados podem ser apresentados em apenas um RPC simultaneamente. 

Por fim, vale destacar que é proposital a análise dos dados coletados pelo instrumento 

GAUSI através do cálculo do Grau de Concordância, por não ser necessário aferir valores, 

evitando as controvérsias de intepretação da escala como ordinal ou intervalar (LI, 2013). Por 

este motivo, não é possível utilizar o estimador de confiabilidade Alfa de Cronbach 

(CRONBACH, 1951 apud ALMEIDA et al., 2010), mais amplamente utilizado mundialmente 

para análise de confiabilidade. 

 Estudo de caso com a Universidade Federal Fluminense 

A pesquisa realizada constitui um estudo de caso de aferição da imagem de sustentabilidade 

da UFF, com mapeamento da opinião dos alunos do curso de Ciência Ambiental. Na primeira 

etapa do estudo de caso, foi realizada uma análise documental de diversas publicações oficiais 

da UFF que relatam o histórico da universidade e da criação do Departamento de Análise 

Geoambiental, responsável pela criação do curso de graduação em Ciência Ambiental. Foram 

ainda descritas as políticas de sustentabilidade já abraçadas pela gestão da universidade. 
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A segunda etapa constou da coleta de dados primários, através da aplicação do instrumento 

GAUSI com os alunos da graduação em Ciência Ambiental. De acordo com Gil (2002), os 

procedimentos técnicos desta etapa a classificam como um levantamento, uma interrogação 

direta de um grupo significativo de pessoas, acerca do problema estudado, para obterem-se 

conclusões, derivadas de uma análise quantitativa. Mediante cálculos estatísticos de dimensão 

amostral e margem de erro, é possível projetar as conclusões obtidas com base nesta amostra 

para a totalidade do universo investigado. 

Gil (2002) ainda apresenta como vantagens do método de levantamento o conhecimento 

direto da realidade; economia e rapidez; e a facilidade de quantificação. Por outro lado, ênfase 

nos aspectos perceptivos; pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais; e 

limitada apreensão do processo de mudança são apresentados como limitações dos 

levantamentos, tornando-os inapropriados para o aprofundamento dos aspectos psicológicos e 

psicossociais mais complexos, mas extremamente úteis para o estudo de opiniões e atitudes. 

3.3.1. Definição da amostra 

Para viabilização da pesquisa, foi definido como universo amostral o grupo de estudantes 

do curso de bacharelado em Ciência Ambiental, do Departamento de Análise Geoambiental, 

oferecido pelo Instituto de Geociências da UFF. Este curso foi selecionado devido à maior 

sensibilidade dos alunos ao tema da sustentabilidade, uma vez que estão mais avançados e 

engajados na discussão da sua aplicabilidade ao campus universitário.  

Para o método de seleção dos alunos entrevistados, optou-se pelo método de Amostragem 

de Conveniência, uma técnica não-probabilística utilizada onde a rotulação dos itens e seleção 

probabilística se torna inviável (ANDERSON et al., 2011), como ocorre com grande parte dos 

casos de aplicação de questionários. Os alunos foram selecionados de acordo com a 

acessibilidade, sem probabilidade previamente especificada, conforme a presença em sala de 

aula nos dias da aplicação do questionário e a disponibilidade de entrevista on-line. 

Por eventualidade, o processo de entrevistas foi concomitante com um período atípico de 

conturbações no calendário letivo com uma sequência de greves e com o advento dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, que geraram desmobilização no engajamento com a pesquisa on-

line e reduziram a frequência de presença em sala de aula. Foram entrevistados 71 alunos da 

graduação em Ciência Ambiental, com ano de ingresso entre 2011 e 2015 e ainda devidamente 
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matriculados no curso. Considerando que o universo total é composto por 158 alunos, o 

tamanho amostral representa 8,66% de margem de erro, para o nível de confiança de 95%.  

3.3.2. Aplicação do instrumento GAUSI 

Inicialmente foi realizada uma aplicação piloto do questionário do instrumento GAUSI, 

com um grupo de alunos composto por um representante de cada período, o qual foi 

denominado de liderança estudantil. Este grupo foi reunido para que fosse explicado o estudo, 

os objetivos da pesquisa e as características do questionário. Com eles, foram discutidos o 

formato e o meio mais adequado de aplicação do questionário. Foi realizado um pré-teste do 

instrumento, com revisão da escrita das perguntas para garantir a fácil e correta interpretação 

de todas as questões, além do registro do tempo despendido para responder o questionário.  

Uma vez implementadas as adequações, foi decidido, junto com a liderança estudantil, 

aplicar os questionários por vias físicas e por uma plataforma digital, de acordo com a situação 

de cada turma do curso de Ciência Ambiental.  

Com a permissão do professor responsável, questionários foram aplicados no horário de 

aula, com os alunos em presentes em sala. Todos os alunos, que escolheram não participar da 

pesquisa por via online, preencheram sozinhos as três versões do questionário com as três 

sentenças-chave, sem intervenção do pesquisador. A sessão de entrevistas foi realizada no dia 

27/06/2016, onde foram aplicados 15 questionários físicos completos. 

Também foi disponibilizado aos alunos o questionário através da plataforma digital Survey 

Monkey. O endereço eletrônico do questionário (https://pt.surveymonkey.com/r/3L2VKDY) 

foi divulgado pela liderança estudantil e pela secretaria do Departamento de Geociências, 

através de e-mail e grupos fechados para alunos do curso de Ciência Ambiental em redes 

sociais. 

3.3.3. Tabulação de dados 

Os dados recolhidos através dos questionários eletrônicos foram tabulados diretamente 

pela plataforma Survey Monkey. Os resultados dos questionários aplicados fisicamente foram 

inseridos manualmente à plataforma digital. Posteriormente, todos os dados foram extraídos da 

plataforma para serem processados e analisados através do programa Microsoft Excel.  

Desta forma, através do método de análise dos resultados proposto para o instrumento 

GAUSI, com o critério de priorização, foi possível identificar as iniciativas sustentáveis 
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consideradas significativas para a sustentabilidade da universidade e no incremento da 

atratividade da universidade, mas simultaneamente percebidas como de baixo 

comprometimento pela UFF. Isto sugere que estas devem ser as iniciativas sustentáveis de 

prioridade de engajamento pela universidade, sob a ótica de marketing, para a construção de 

uma imagem institucional forte associada à sustentabilidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1. Estudo de caso numa instituição de Ensino Superior Federal  

4.1.1. A Universidade Federal Fluminense – UFF 

Localizada em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, com o nome de Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Nesta ocasião, as cinco faculdades federais já 

existentes no Município de Niterói foram agregadas à UFF: a Faculdade de Direito de Niterói, 

Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de 

Odontologia e Escola Fluminense de Medicina Veterinária. Foram ainda agregados 

estabelecimentos de ensino estaduais, como a Escola de Enfermagem do Estado do Rio de 

Janeiro, Escola Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado do Rio de 

Janeiro, e estabelecimentos particulares, como a Faculdade Fluminense de Filosofia e 

Faculdade de Ciências Econômicas de Niterói (UFF, 2015a).  

Os estabelecimentos a ela agregados foram federalizados em 1961 e, em 1964, o Hospital 

Municipal Antônio Pedro, hoje Hospital Universitário Antônio Pedro, foi incorporado à 

Universidade visando o ensino e a pesquisa nas áreas de saúde e assistencial (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2006–2014/UFF, 2014). 

Somente em 1965, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro passou a 

denominar-se Universidade Federal Fluminense, uma entidade federal autárquica de regime 

especial, com autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e 

financeira, exercida na forma de seu Estatuto e da legislação pertinente. 

Devido a seu histórico de criação, a atuação da UFF com campi em diferentes localidades 

dentro do Município de Niterói é característica desde seus primórdios. Hoje, a Universidade 

está estruturada em três grandes campi pela cidade: o Campus Gragoatá, no bairro de São 

Domingos, o Campus Praia Vermelha, na Boa Viagem e o Campus Valonguinho, no Centro. 

Complementarmente, algumas faculdades funcionam fora dos campi em unidades isoladas. A 

partir dos anos 1970, foram criadas unidades no interior do Estado do Rio de Janeiro, 

atualmente atuando em mais 9 municípios, além de um núcleo experimental em Iguaba Grande 

e uma fazenda-escola em Cachoeiras de Macacu (RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/UFF, 

2015).   
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A adesão da UFF ao Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais permitiu a esta instituição um grande projeto de 

expansão, com investimentos vultosos em infraestrutura, equipamentos e mobiliário, bolsas, 

custeio e recursos humanos. Foram construídos 18 novos prédios para abrigar o seu 

crescimento, com novas unidades de salas de aula, laboratórios e áreas administrativas 

(RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/UFF, 2015). 

Aliado a tudo isso, a UFF ascendeu no processo de internacionalização, alcançando em 

2014, o número de 312 convênios com diversas universidades localizadas na Europa, Ásia e 

Américas (RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/UFF, 2015), refletindo sua maior inserção no 

cenário internacional e propiciando um maior campo para a mobilidade de estudantes e 

docentes. Com isso, a UFF passou a integrar diversas redes acadêmicas internacionais, 

ampliando de forma expressiva o número de estudantes inscritos nos programas de mobilidade 

no exterior, através de financiamento próprio da instituição e/ou de parceiros. O recebimento 

de alunos estrangeiros também se encontra em constante crescimento nos campi da UFF. 

Como resultado deste processo, a UFF, hoje, possui a maior entrada anual de estudantes 

entre as universidades federais do país, e projeta tornar-se até 2017 a maior universidade federal 

no Brasil em número de estudantes de graduação. 

Tabela 4.1 Infraestrutura Acadêmica - UFF 

Infraestrutura Acadêmica 

Pró-Reitorias 7 

Superintendências (4) e afins (3) 7 

Unidades de Ensino 40 

Cursos de Graduação 129 

Programas de Pós-Graduação 80 

Cursos de Especialização 143 

Cursos de Especialização à Distância 11 

Programas de Residência Médica 38 

Departamentos de Ensino 123 

Cidades onde é oferecida graduação presencial 9 

Polos de graduação a distância 28 

Cursos de Extensão 44 

Fonte: UFF. Planejamento. Portal UFF em números. 

 Disponível em <http://www.uff.br/?q=br/numeros>. Acesso em: 20 mar. 2015 (b) 

No segundo semestre de 2015 a UFF contabilizou uma população de 58.131 alunos ativos, 

sendo 39.282 discentes de graduação presencial, 17.165 da graduação à distância e 1.585 em 
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cursos sequenciais, além de 3.394 docentes; 4.457 servidores técnico-administrativos ativos, 

distribuídos nas 40 unidades de ensino existentes em Niterói e em diversas cidades no interior 

do Estado do Rio de Janeiro, onde estão disponíveis 129 cursos de graduação (tabela 5.1). 

4.1.2. A Sustentabilidade nas Políticas de Gestão da UFF 

A partir da década de 90, a UFF passou a apresentar um crescimento significativo em seus 

indicadores acadêmicos, como reflexo da evolução da quantidade e qualidade de seus cursos de 

pós-graduação, do nível de seus pesquisadores, quantidade de publicações e projetos de 

extensão. 

A universidade realiza periodicamente o Planejamento Estratégico Plurianual, uma 

ferramenta administrativa que possibilita a percepção da realidade, avaliação dos caminhos e 

construção de um referencial de futuro, com o objetivo de alcançar a visão e missão institucional 

traçada para a organização. No mais recente Planejamento Estratégico Plurianual, a UFF 

estabeleceu diversas estratégias para a busca da excelência como instituição federal de ensino 

universitário e, seguindo tendências mundiais, tem implantado diferentes práticas que adequam 

a instituição a evolução tecnológica e social de um mundo globalizado. 

No ano de 2004, foi implantado o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF (PDI), 

uma importante ferramenta de gestão e governança, com o objetivo de obter evolução e 

desenvolvimento institucional de forma coesa, objetiva e clara. A ferramenta atua inclusive na 

operação diária da Universidade, podendo ser considerada como uma iniciativa, com poucos 

paralelos em outras universidades, que propiciou a aceleração do incremento da qualidade 

acadêmica. O PDI, portanto, demonstra a necessidade de melhoria contínua e de inovação da 

administração pública, constituindo um instrumento decisivo e crucial para a geração de valor 

e maximização da qualidade percebida pela sociedade. 

O PDI 2013-2017 teve como direcionador servir como base para o desenvolvimento de 

uma Universidade mais robusta, inteligente e inovadora, priorizando a excelência e qualidade 

em todas as suas perspectivas (PDI 2013-2017/UFF, 2012). Esse trabalho foi proposto pela 

Comissão Mista de Orçamento e Metas (CMOM) por meio da adoção de uma metodologia de 

planejamento estratégico que considerou o contexto socioeconômico e político, a comunidade 

ao entorno e tendências de práticas adotadas em outras instituições. A metodologia utilizada 

para sua elaboração e gestão partiu do pressuposto de que somente se pode planejar para o 

futuro, observando a história, vocações e tendências do ambiente onde a instituição está 
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inserida. Desta forma, foi realizada uma análise ambiental e estratégica que serviram de base 

para a definição dos indicadores e metas de desempenho. 

O mapa estratégico da UFF 2013-2017 demonstra de forma clara e objetiva os resultados 

obtidos a partir das avaliações realizadas, onde foram estabelecidos 21 objetivos estratégicos, 

e definidos indicadores que permitam o controle das ações para atingir estes objetivos (PDI 

2013-2017/UFF, 2012). Dentre os objetivos estratégicos do período 2013-2017 podemos 

destacar: ampliar áreas de excelência e o impacto social da produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico, artístico e cultural; aumentar a qualidade e a quantidade de cidadãos 

formados, que estejam ética e tecnicamente preparados para os desafios da sociedade; e aplicar 

conceitos de sustentabilidade na gestão administrativa e acadêmica da UFF. 

O perfil institucional da UFF estabelece como missão da instituição:  

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico, 

artístico e cultural, e a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência 

técnica, contribua para o desenvolvimento econômico-social autossustentado do Brasil (PDI 2013-

2017/UFF, 2012). 

É explicado que a universidade, como lugar de produção de conhecimento e tecnologia, 

deve estar articulada com os grandes centros de saber, internacionalizando-se. Ou seja, ela deve 

integrar–se a uma rede mundial de produção e disseminação do conhecimento pelo planeta, 

com forte compromisso ético na sua reprodução, visando minorar os desníveis 

socioeconômicos entre os povos e estando a serviço da democracia e da paz. 

Assim, a UFF estimula a formulação de projetos que atendam as novas demandas que o 

presente-futuro exige dos centros de saber, caminhando para um processo de 

internacionalização, acreditando que os resultados assegurarão tanto um futuro melhor para os 

seus alunos, como incidirão em um maior desenvolvimento da comunidade onde atua. Esta 

integração amplia, também, a própria visibilidade da UFF no cenário nacional e internacional. 

A instância administrativa responsável pelas políticas de ensino de graduação é a Pró-

Reitoria de Graduação (Prograd), de forma que a manutenção do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) está sob sua responsabilidade. Adicionalmente, a Pró-Reitoria também 

estabelece o Projeto Pedagógico Institucional da UFF (PPI/UFF), que busca orientar o processo 

educativo de forma articulada sem secundarizar os compromissos sociais da Instituição. Em sua 

elaboração, verifica-se uma concepção pedagógica referenciada ao futuro da sociedade, 

incluindo o papel social que a Universidade desempenha no contexto em que se insere. 
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O Projeto Pedagógico Institucional da UFF (PPI/UFF, 2002) está fundamentado em 

algumas premissas, dentre elas de que no plano da produção do conhecimento verifica-se um 

crescimento vertiginoso da atividade de pesquisa, contribuindo para a ruptura de fronteiras entre 

as disciplinas cientificas. Assim o PPI/UFF fomenta a produção do conhecimento através de 

redes de pesquisadores e instituições, cada vez mais diversificadas.  

Outra premissa fundamental do PPI/UFF (2002) observa a importância de controlar as 

alterações no equilíbrio ecológico e na forma de vida, proveniente do crescente do 

desenvolvimento científico nos campi, através dos dejetos industriais, do lixo não degradável, 

do consumo de energia e de água, entre outros. 

Com seu PPI a UFF busca firmar-se, progressivamente, como uma instituição de referência 

no campo científico, no de ensino e no de compromisso social, buscando contribuir para a 

formação de um cidadão imbuído de valores éticos que com competência técnica atue no seu 

contexto social, comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e 

integrada ao meio ambiente (PPI/UFF, 2002). 

Para avançar na direção de uma concepção de universidade comprometida com o social, a 

ação pedagógica do PPI/UFF (2002) está presente em todas as dimensões e estruturas da 

Universidade, não se reduzindo, portanto, à didática e conhecimentos transferidos em aula. O 

projeto pedagógico de cada curso materializa-se no cotidiano dos alunos, através das práticas e 

modelos que estimulam, das atitudes e valores que promove e dos recursos materiais 

disponibilizados.  

O enfoque interdisciplinar do PPI/UFF (2002) busca promover a superação da visão restrita 

de mundo e a compreensão da complexidade da realidade, implementando a prática da 

transdisciplinaridade. No contexto da sala de aula, esta prática implica na vivência do espírito 

de parceria e de integração entre teoria e prática, conteúdo e realidade, objetividade e 

subjetividade.  

O PPI/UFF (2002) busca dar a sustentação necessária para a missão da educação superior, 

formando estudantes bem informados e profundamente motivados, capazes de pensar 

criticamente e de analisar os problemas com a sociedade, procurando suas soluções e aceitando 

as responsabilidades sociais daí decorrentes. 

Em consonância com os ideais do PDI e PPI, a UFF promove diversas políticas de 

acessibilidade e inclusão. Um exemplo é o trabalho que vem sendo desenvolvido no Sensibiliza 
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UFF (SENSIBILIZA UFF, 2015), resultado de um esforço conjunto de docentes, técnicos-

administrativos e alunos de vários setores da universidade e instituições parceiras, com o 

objetivo de fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas na Universidade 

Federal Fluminense. Os esforços visam a eliminação de barreiras arquitetônicas, 

comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais enfrentadas pela 

comunidade. Desta forma, o Sensibiliza UFF busca tornar a universidade uma instituição 

inclusiva e cidadã, de forma a garantir a integração da pessoa com deficiência, o pleno exercício 

de seus direitos essenciais com respeito e dignidade, assim como iguais oportunidades no meio 

social, sem privilégio ou paternalismo, e a existência de condições básicas de acesso à 

educação, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das instituições de 

ensino superior.  

A UFF fomenta, ainda, projetos de extensão cuja atividade preponderante é o intercâmbio 

de informações técnicas e científicas entre a Universidade Federal Fluminense e a sociedade, 

estendendo a universidade para além dos seus muros para interação com a comunidade 

(SENSIBILIZA UFF, 2015). Um dos exemplos de um projeto de extensão é a abordagem do 

tema de sustentabilidade na produção de refeições, desenvolvido através de ações educativas 

com interface na sustentabilidade na produção de refeições do Restaurante Universitário da 

UFF (RU/UFF).   

A proposta deste projeto é disseminar os conceitos de sustentabilidade e educação 

ambiental, através do mapeamento dos possíveis impactos ambientais negativos em relação ao 

manejo e descarte de resíduos orgânicos e não orgânicos gerados no Restaurante Universitário. 

São considerados como resíduos gerados no RU/UFF os resquícios do processo de produção de 

refeições e do processo de serviço, como detritos orgânicos (restos alimentares das bandejas 

dos usuários) e não orgânicos (copos descartáveis, guardanapos, sachês de temperos). O manejo 

não adequado destes resíduos pode provocar danos ao meio ambiente e comprometer a saúde e 

o bem-estar da população. Neste sentido, o projeto busca a gestão ambiental e sustentável, 

visando a melhoria contínua das atividades desenvolvidas no Restaurante Universitário 

(SENSIBILIZA UFF, 2015). 

Como mais uma iniciativa de sustentabilidade focada na minimização do impacto 

ambiental e na melhoria da segurança e da qualidade de vida nos campi da UFF, a universidade 

conta com dois projetos de transporte. Sob o objetivo de racionalizar a utilização da frota oficial 

da universidade e de reduzir o excesso de transporte individual, a UFF lançou em fevereiro de 
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2015 um serviço de vans para transporte gratuito de servidores técnico-administrativos, 

docentes e prestadores da UFF (UFF, 2016a). O serviço possui duas rotas pela cidade de Niterói 

e conecta os locais onde se concentram cerca de 85% dos servidores: Reitoria, Hospital 

Universitário Antônio Pedro e os campi do Valonguinho, do Gragoatá e da Praia Vermelha 

(UFF, 2016b). 

No mesmo ano, foi lançado também o projeto BusUFF, para transporte gratuito a 

estudantes e servidores com duas rotas, similares às do sistema de vans, que passam por todos 

os campi da universidade em Niterói e por trajetos estratégicos (UFF, 2016c). Atualmente, o 

BusUFF atua ainda com linhas nos municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda e Pádua onde 

se localizam as unidades da universidade no interior do estado. No mais recente UFF em 

Movimento, boletim informativo da universidade (BOLETIM INFORMATIVO UFF, 2016), a 

universidade declarou o lançamento do serviço para a cidade de Campos e da Rota 3 do BusUFF 

em Niterói, conectando os alunos também ao terminal rodoviário e à estação das barcas. A 

inauguração da Rota 3 foi motivada por questões de segurança à noite e para facilitar a chegada 

aos campi no início da manhã.   

Ambos os serviços de transporte, o BusUFF e o sistema de vans, são monitorados pelo 

BusUFF Tracker, um serviço de GPS que permite acompanhamento em tempo real dos veículos 

pelos usuários, através do aplicativo para smartphone da UFF. O projeto do BusUFF Tracker 

foi elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) da Superintendência 

de Tecnologia da Informação (STI) da UFF. A equipe de envolvida com projeto é formada por 

alunos estudantes do curso de mestrado em Gerência de Projetos, em Sistemas de Gestão e em 

Engenharia de Software, além da graduação em Ciência da Computação. O desenvolvimento 

do BusUFF Tracker se originou de um trabalho de conclusão de curso de um aluno de 

graduação da Ciência da Computação da universidade, que disponibilizou o software com o 

modelo inicial do sistema, enquanto a universidade forneceu os aparelhos celulares necessários 

para o funcionamento do GPS. 

Além da notória integração e engajamento dos alunos com o processo de implementação 

de práticas sustentáveis na universidade, o BusUFF Tracker é uma ferramenta valiosa de gestão 

de melhoria do serviço de transporte oferecido pela UFF, permitindo monitorar o percurso, 

tempo de viagens e de paradas, além da velocidade do veículo, otimizando a logística do 

processo e, com isso, oferecendo um serviço mais adequado à comunidade acadêmica 
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O modelo tem, por fim, o objetivo de racionalização do uso dos veículos da universidade, 

promovendo ganhos sob a perspectiva econômica e também ambiental, através da economia de 

combustível e otimização da frota e dos motoristas. Há ainda planos para converter o 

combustível da frota de veículos leves para o Gás Natural Veicular (GNV), representando 

novamente ganhos econômicos e ambientais (UFF, 2016b). 

Ainda no tema da mobilidade urbana, como uma iniciativa do projeto UFF Ativa, a UFF 

firmou parceria com a Prefeitura de Niterói, sob o Programa Niterói de Bicicleta, que conta 

com 30km de infraestrutura cicloviária, entre ciclovias e ciclofaixas para promover a cultura 

cicloviária na cidade. Na parceria com a universidade, durante os anos de 2014 e 2015, foram 

implementados novos trechos cicloviários interligando os campi, com o objetivo de permitir 

acesso mais fácil e seguro à universidade por meio da um veículo sustentável e como forma de 

apoio à prática de atividades físicas (UFF, 2016d).  

Foram ainda inaugurados cinco novos bicicletários pelos campi da universidade, com 10 

vagas cada. Seguindo o padrão do Plano Cicloviário de Niterói, os equipamentos e a instalação 

foram viabilizados pela Prefeitura da cidade, distribuídos entre a Reitoria da UFF, os Campi do 

Gragoatá, da Praia Vermelha e do Valonguinho. 

Finalmente, no âmbito de administração e marketing, a UFF realiza o Projeto Avaliação 

Institucional (PAI/UFF), cujo objetivo é identificar o perfil da instituição e o significado de sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas e projetos (PAI/UFF, 2005). 

Paralelamente, a Avaliação Institucional busca sensibilizar a comunidade para a importância da 

avaliação institucional e sua integração com a missão da universidade; sistematizar e analisar 

os dados institucionais, produzindo informação fidedigna capaz de subsidiar o planejamento e 

a gestão da universidade; construir uma metodologia que sedimente a cultura da avaliação em 

todos os segmentos da comunidade; e dar visibilidade à atuação da universidade, incrementando 

seu diálogo com a sociedade civil.   

O Projeto de Avaliação Institucional é realizado baseado em processo de auto avaliação. 

Segundo o Relatório de Avaliação da UFF referente ao ano de 2014 (RA/UFF 2014, 2015), o 

processo tem amadurecido ao longo dos últimos anos, à medida que passou a envolver mais 

efetivamente a comunidade universitária e avançou no desenvolvimento de processos e 

procedimentos de coleta de dados mais dinâmicos, eficientes e eficazes. Na busca de melhorias 

e autoconhecimento, é vital a compreensão da cultura e da vida da instituição em sua pluralidade 
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acadêmica e administrativa, sustentada na participação dos professores, alunos, servidores e da 

comunidade externa.  

Uma das dez dimensões consideradas no processo de avaliação institucional da UFF, é a 

de responsabilidade social da instituição, que aborda especialmente a sua contribuição em 

relação a inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Pode-se identificar que harmonicamente o PDI, PPI e PAI da universidade contemplam os 

princípios de desenvolvimento sustentável, com especial atenção aos impactos sociais e 

ambientais da instituição. 

4.1.3. Campus Praia Vermelha 

O campus da Praia Vermelha, localizado na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, 

é o segundo maior campus da Universidade Federal Fluminense, com mais de 3.000 alunos. 

Foi construído sobre uma área de aterro no distrito de Boa Viagem, com uma área total de 

214.109m2, sendo que deste total, 126.239m2 são destinadas a edifícios de ensino e 87.870 m2 

são um setor de reserva (MONTEIRO; AZEVEDO, 2009). 

O campus concentra a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Design, em 

dois edifícios históricos, construídos muitos anos antes do campus e que foram devidamente 

adaptados para preservação de suas caraterísticas, garantindo a conservação de um patrimônio 

histórico do município. 

Figura 4.1 Maquete Campus Praia Vermelha 

 

Fonte: UFF. Projeto Campus Praia Vermelha. Portal da Superintendência de Arquitetura e Engenharia. Disponível 

em <http://www.saen.uff.br/index.php/fotos/category/14-projeto-campus-praia-vermelha>. Acesso em: 20 mar. 2015 (c) 



109 

 

O campus abriga também a Escola de Engenharia, que ocupa dois edifícios com os cursos 

de Meio Ambiente e Recursos Ambientais e as Faculdade de Engenharia: Agrícola, Civil, 

Elétrica, Mecânica, de Petróleo, Química, de Produção e de Telecomunicações. 

Ainda compõem o campus: o Instituto de Ciência da Computação; Instituto de 

Geociências, com os Departamentos de Análise Geoambiental, de Geografia e de Geologia e 

Geofísica; e o Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Águas (NAB). 

Figura 4.2 Distribuição das Unidades de Ensinos nos Campi, Unidades Isoladas e Unidades do Interior 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Planejamento.  

Relatório de Gestão do Exercício de 2014. Niterói, RJ, 2015, p.24 

Recentemente foram construídos novos blocos para a implementação de uma Biblioteca 

Central, além da expansão dos Instituto de Geociências, do Instituto de Física e da Faculdade 

de Engenharia. 

A organização espacial do Campus segue as diretrizes estabelecidas em seu projeto 

original, com uma grande praça central ligando todos os edifícios. Os edifícios estão dispostos 

de acordo com o alinhamento norte-sul/leste-oeste, de forma que suas fachadas estão orientadas 

em relação à luz solar e ventilação (MONTEIRO; AZEVEDO, 2009). 
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Existe ainda um parque de estacionamento periférico que dá acesso direto às vias públicas 

circundantes, impedindo a circulação de veículos particulares no interior do campus. 

Os caminhos de internos contemplaram em sua concepção o fluxo de pedestres e seus 

itinerários priorizados, tendo sido projetados de forma a evitar intersecção com as vias de 

serviços do campus. Estas foram planejadas para atender o tráfego interno necessário aos 

serviços do campus e são tangenciais a todos os edifícios existentes (MONTEIRO; AZEVEDO, 

2009). 

Segundo Monteiro e Azevedo (2009), o projeto arquitetônico do campus busca uma 

organização do seu espaço interno em dois grupos distintos. Espaços para as atividades de 

administração e atividades de salas de aula foram concebidas de forma padronizada, em pisos 

padronizados, com exceção para o edifício histórico que apoia a Escola de Engenharia com a 

Unidade de salas de aula diferenciada. O outro grupo contempla as atividades de classe 

experimentais sendo, na maioria dos casos, espaços projetados especificamente para 

laboratórios. 

Devido à grande dinâmica existente no espaço do Campus Praia Vermelha, como por 

exemplo a entrada e saída de conhecimento, livre circulação de pessoas, consumo de materiais 

e energia, é possível interpretar o campus como um microcosmo próprio. Adicionalmente, 

considerando a grande diversidade em cursos de ensino superior o campus foi considerado 

como bastante representativo para ser realizada uma avaliação piloto que possa ser extrapolada 

posteriormente para toda a universidade.  

4.1.4. Departamento de Análise Geoambiental 

O Instituto de Geociências da UFF foi criado em 1968, reunindo o já existente 

Departamento de Geografia ao recém-criado Departamento de Cartografia. Em 1987 o Instituto 

de Geociências é transferido para o campus da Praia Vermelha, sua sede atual, sendo hoje 

composto pelos Departamentos de Geografia, Departamento de Análise Geoambiental (antigo 

Departamento de Cartografia) e o Departamento de Geologia e Geofísica. O Departamento de 

Cartografia assumiu características exclusivas de provedor de disciplinas para os cursos de 

Geografia e Engenharia, não realizando atividades que caracterizassem uma perspectiva nítida 

de projeto departamental, que envolvessem uma atuação consistente nos campos de extensão e 

de pesquisa.  O departamento não mostrava um caminho próprio na esfera do ensino, que fosse 

além da condição de apêndice dos mencionados cursos (UFF, 2015d).  
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Nos primeiros anos atuou em duas vertentes básicas: ministrando as disciplinas de 

Topografia para os cursos de engenharia e, para o curso de Geografia, como responsável pelo 

ensino do uso e da interpretação das cartas e mapas. Entretanto, nesta segunda vertente, 

envolver-se diretamente com as técnicas de produção de cartas e mapas (restituição, 

fotogrametria etc.) não faziam parte dos objetivos departamentais, excetuando-se a 

apresentação dos seus rudimentos ao lado da produção de uma cartografia secundária, como é 

o caso das cartas temáticas, cartogramas, etc. Em resumo, o departamento apresentava mais 

inclinação para a interpretação do ambiente do que para a sua representação propriamente dita. 

Na década de 1980, esta tendência se acentua com a introdução, pioneira no Brasil, de 

disciplinas voltadas especificamente para o ensino do Sensoriamento Remoto e de 

Geoprocessamento. Este processo conduziria, no final daquela década, à criação do Laboratório 

de Sensoriamento Remoto (LASERE). Data dessa mesma época a participação de um conjunto 

de professores no curso de Especialização em Planejamento Ambiental que, embora 

pertencendo ao Departamento de Geografia, sempre contou com expressivo número de 

professores da área de Análise Geoambiental que ali ministravam disciplinas tributárias como 

Fundamentos de Cartografia, Fotointerpretação, Sensoriamento Remoto, Gestão de Bacias 

Hidrográficas (UFF, 2015d). 

Desde meados de 1990, o Departamento passou a discutir informalmente a criação de 

atividades de extensão e pós-graduação em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, uma 

vez que alguns de seus professores vinham pesquisando o assunto, contribuindo para a 

constituição de um expressivo acervo bibliográfico nessas áreas. Crescia o envolvimento com 

eventos e projetos nacionais e internacionais, promovidos por instituições especializadas no 

tratamento digital de imagens de satélites e na aplicação ao processamento de dados ambientais, 

eventualmente culminando na criação do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em 

Ciência Ambiental, uma iniciativa interinstitucional capitaneada pela UFF (UFF, 2015d). 

Em 1999, foi criado o Curso de Especialização em Geotecnologias Aplicadas à Análise 

Ambiental de Bacias Hidrográficas (GAAABH), que dentre seus objetivos principais busca a 

formação e o aprimoramento de pessoal comprometido com o avanço do conhecimento, 

visando o exercício de atividades técnicas e de pesquisa, com uma visão inter e transdisciplinar 

na análise ambiental de bacias hidrográficas com o uso de instrumentos da Geotecnologia (UFF, 

2015e). O curso, ainda existente, conta atualmente com um espaço específico de sala de aula, 

Laboratório de Geoprocessamento e Laboratório de Sensoriamento Remoto. 
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Em decorrência das atividades de pesquisa voltadas para a análise ambiental, desenvolvidas 

pelos professores do Departamento de Cartografia, em 2002, o colegiado do departamento 

solicitou a mudança de seu nome para Departamento de Análise Geoambiental (UFF, 2015d). 

Atualmente, o Departamento de Análise Geoambiental desenvolve atividades de ensino, 

pesquisa e extensão aplicadas à análise territorial e ambiental de forma interdisciplinar, 

focalizando processos ambientais e urbanos e seus respectivos impactos na sociedade e 

aplicando geotecnologias e referenciais teóricos de diversas áreas de conhecimento. Mantém 

contato com diversas instituições, no Brasil e no exterior, objetivando a cooperação 

interinstitucional em ações de pesquisa, ensino e extensão (UFF, 2015f). 

O Departamento de Análise Geoambiental é hoje responsável pelo Curso de Graduação em 

Ciência Ambiental, pelo Curso de Especialização em Geotecnologias Aplicadas à Análise 

Ambiental de Bacias Hidrográficos. Oferece também o Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental (PGCA/UFF), credenciado pela CAPES em 1998, cuja linhas de pesquisa 

visam construir progressivamente uma convergência de pesquisadores das ciências da natureza 

e das ciências sociais, através de um trabalho conjunto que incorpore a dimensão social, política 

e econômica às análises técnicas (UFF, 2015g). 

4.1.5. Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental da UFF  

O curso de Bacharelado em Ciência Ambiental da UFF forma profissionais para atuar, a 

partir de uma perspectiva socioambiental, em funções de análise e gestão ambiental, em 

diversos tipos de organizações como órgãos governamentais, empresas extrativas, industriais, 

comerciais e de serviços, ONGs e instituições de ensino e de pesquisa (UFF, 2015g). 

O Projeto Pedagógico do curso de Graduação em Ciência Ambiental (PPC-GCA/UFF, 

2010), em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da UFF (2002), busca oferecer 

aos alunos referencial teórico e conceitual básico, além de possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades com instrumental para análise interdisciplinar das questões da ciência ambiental. O 

curso aspira preparar os alunos para vivenciar o processo de aprendizagem durante o resto de 

suas vidas, que, em termos práticos da pedagogia emancipadora, irá propiciar aos alunos o 

desenvolvimento da capacidade de articular informações e dados da realidade social, utilizando 

como orientação as teorias sociais clássicas existentes. 

O curso permite uma formação abrangente com conteúdo ligado a diversas áreas do 

conhecimento (ecobiológicas, econômicas, políticas, sociais, entre outras), com o objetivo 
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fundamental de formar profissionais poli perceptivos capacitados com conhecimento e 

habilidades de diversas áreas, que os possibilite a agir ativamente, com eficácia, eficiência, 

efetividade e congruência. Essa capacidade interdisciplinar de analisar e de desenvolver 

soluções é o ponto central no processo de ensino aprendizagem deste curso de graduação. 

A graduação em Ciência Ambiental contempla quatro dimensões de formação: estudos e 

processos ambientais; estudos e processos políticos e estratégicos; estudos e processos de 

organização e gestão; e comportamento e cidadania socioambiental (PPC-GCA/UFF, 2010). A 

Figura 4.3 ilustra as 4 dimensões de formação com o posicionamento da dimensão de 

comportamento e cidadania socioambiental transversal e presente nas demais dimensões. 

Figura 4.3 Dimensões de formação do Curso de Graduação em Ciência Ambiental 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Departamento De Análise Geoambiental. Projeto  

Pedagógico de Curso (PPC) Curso de Graduação em Ciência Ambiental. Niterói, RJ, 2010, p.14 

 

O caráter interdisciplinar do Curso de Graduação em Ciência Ambiental permite que as 

diversas disciplinas se integrem para o entendimento global dos fenômenos sociais e naturais 

que ocorrem na superfície do planeta. A interdisciplinaridade, característica da ciência 

ambiental, faz com que os trabalhos desenvolvidos ao longo do curso sejam acompanhados, 

discutidos e analisados por especialistas das diferentes áreas, como a área física e humana.  

Esta característica de análise de múltiplas disciplinas, inerente ao curso de graduação em 

Ciência Ambiental, direcionou a escolha de seus alunos como amostra para um teste piloto do 

instrumento da pesquisa deste trabalho, a ferramenta de Aferição Gráfica da Imagem 

Sustentável de Universidades (GAUSI), dada a interdisciplinaridade do estudo que combina o 

campo social do marketing à análise de sustentabilidade nas áreas ambiental, social e 

econômica. 
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4.2. Resultados das entrevistas 

Foram entrevistados 71 alunos do curso de graduação em Ciência Ambiental da UFF. Parte 

das entrevistas foram realizadas de forma presencial, com 15 questionários em papel aplicados 

no horário de aula com os alunos presentes em sala e com a permissão do professor responsável. 

As demais 56 entrevistas foram realizadas de forma online, onde os alunos preencheram o 

questionário digital pela plataforma Survey Monkey.  

Tabela 4.2 Ano de ingresso dos respondentes no curso de graduação em Ciência Ambiental da UFF 

Ano Respostas Percentual 

2011 11 15,5 

2012 16 22,5 

2013 13 18,3 

2014 18 25,4 

2015 13 18,3 

Total  71 100 

 

O perfil dos alunos respondentes, de acordo com seu tempo de vivência na universidade, 

foi traçado pelo ano de ingresso na graduação em Ciência Ambiental na UFF. Pode-se observar 

pela figura 4.4 a heterogeneidade do grupo de respondentes, composto desde novos alunos 

entrantes a alunos formandos em seus últimos períodos de curso. 

Figura 4.4 Ano de ingresso dos respondentes no curso de graduação em Ciência Ambiental da UFF 

 

Acredita-se que, com esta distribuição dos anos de ingresso, a imagem de sustentabilidade 

global da UFF está bem representada, com alunos de ainda pouco contato com universidade, 

mas que trazem suas percepções externas do que esperam da UFF, a alunos com até 5 anos de 
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vivência no Campus Praia Vermelha, com vasta e diversificada experiência com toda a 

infraestrutura do campus, seus funcionários, docentes, chefes de departamento etc.  

Os dados coletados para a sentença-chave (1) “Na minha opinião, uma universidade 

sustentável tem que ser fortemente comprometida com” são apresentados na tabela 4.3, junto 

com o cálculo do grau de concordância GCp, através da concordância Cp e discordância Dp para 

cada item. A tabela representa a frequência das respostas obtidas através da escala de Likert 

aplicada no questionário do instrumento GAUSI, cujas opções de resposta são: discordo 

fortemente (DF), discordo (D), não concordo nem discordo (NN), concordo (C) e concordo 

fortemente (CF).   

Tabela 4.3 Frequência de respostas para sentença-chave (1) do instrumento GAUSI 

(1) Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com: 

Item  DF D NN C CF Total Dp Cp GCp 

1 1 0 7 39 19 66 4,5 61,5 93,18 

2 0 0 19 30 16 65 9,5 55,5 85,38 

3 0 0 9 25 31 65 4,5 60,5 93,08 

4 0 1 20 21 23 65 11 54 83,08 

5 2 0 2 20 42 66 3 63 95,45 

6 2 2 21 25 16 66 14,5 51,5 78,03 

7 1 1 7 24 33 66 5,5 60,5 91,67 

8 2 0 11 32 21 66 7,5 58,5 88,64 

9 1 0 0 24 41 66 1 65 98,48 

10 2 1 1 25 38 67 3,5 63,5 94,78 

11 1 0 3 18 44 66 2,5 63,5 96,21 

12 4 5 6 17 34 66 12 54 81,82 

13 2 0 0 18 47 67 2 65 97,01 

14 1 1 7 19 38 66 5,5 60,5 91,67 

15 2 0 4 23 38 67 4 63 94,03 

16 2 0 0 17 47 66 2 64 96,97 

17 1 0 9 25 30 65 5,5 59,5 91,54 

18 1 0 1 23 40 65 1,5 63,5 97,69 

19 1 0 4 15 44 64 3 61 95,31 

20 2 0 3 30 31 66 3,5 62,5 94,70 

21 2 0 2 29 32 65 3 62 95,38 

22 1 0 9 23 32 65 5,5 59,5 91,54 

23 2 1 9 18 36 66 7,5 58,5 88,64 
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Todos dados coletados com a aplicação do questionário GAUSI para esta pesquisa 

encontram-se disponíveis no Relatório de dados do Survey Monkey, anexo ao fim deste trabalho 

(anexo A). Na figura 4.5, está expresso graficamente o nível de concordância percentual dos 

respondentes à sentença-chave (1) para cada um dos itens da lista de iniciativas sustentáveis de 

universidades.   

Figura 4.5 Frequência percentual das respostas para sentença-chave (1) do instrumento GAUSI 

 

A sentença-chave (1) funciona como referencial para mapear o que o público entrevistado 

enxerga como uma “universidade sustentável”, identificando quais as principais práticas 

associadas a este conceito. Ou seja, a interpretação destes dados permite compreender quais são 
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as iniciativas mais relevantes na construção de uma imagem de sustentabilidade para a 

instituição.  

Na tabela 4.4, os dados de concordância são apresentados acumulados pelas categorias do 

questionário GAUSI. A maior concentração de respostas positivas, com 93,6% de grau de 

concordância, considerada uma concordância muito forte, encontrou-se entre os itens que 

compõem a categoria Operações dos Campi (OC), que concerne principalmente o 

gerenciamento dos impactos sociais e ambientais das atividades dos campi da universidade. A 

categoria Envolvimento com a Comunidade (EC) também apresentou alta relevância dentro do 

conceito de sustentabilidade para universidades, com grau de concordância muito forte de 

92,6%. Esta categoria diz respeito ao viés de responsabilidade social da universidade, com 

ações de assistência e desenvolvimento à comunidade onde se insere a instituição.  

Tabela 4.4 Frequência de respostas por fator para sentença-chave (1) do instrumento GAUSI 

(1) Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida 

com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF GCF 

A&R 1 1 55 115 89 261 29,5 231,5 88,7 

E&P 10 4 42 150 191 397 35,0 362,0 91,2 

OC 15 6 34 175 362 592 38,0 554,0 93,6 

EC 7 1 23 100 131 262 19,5 242,5 92,6 

 

Com percepção muito próxima de relevância para os entrevistados, as iniciativas de 

inserção da sustentabilidade na grade curricular e o incentivo a pesquisa e projetos acadêmicos 

na área, que compõem a categoria Educação e Pesquisa (E&P), também apresentaram grau de 

concordância muito forte em 91,2%. Por fim, ainda com alta percepção de importância para 

uma instituição de ensino comprometida com a sustentabilidade, a categoria Aferição e Relato 

(A&F) foi a que apresentou menor grau de concordância, com concordância substancial de 

88,7%. Esta categoria reflete a incorporação da sustentabilidade na gestão da universidade, com 

auditorias e avaliações e comunicação clara do compromisso socioambiental da alta 

administração. A figura 4.6 permite uma comparação visual mais clara da frequência percentual 

das respostas por categorias, para a sentença-chave (1) do instrumento GAUSI. 
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Figura 4.6 Frequência percentual das respostas por categoria para sentença-chave (1) do instrumento GAUSI 

 

Estes dados são condizentes com os achados de Wright e Wilton (2012), que, em 

entrevistas com Diretores Administrativos de universidades canadenses, também identificaram 

grande foco do componente ambiental na concepção do conceito de sustentabilidade, 

especificamente nas áreas de gastos de energia, otimização do uso de recursos e redução da 

geração de resíduos. Também há forte concordância com a categoria Envolvimento com a 

Comunidade, mostrando a relevância da responsabilidade social para o desenvolvimento 

sustentável, mais uma vez concomitante com a pesquisa de Wright e Wilton (2012), onde as 

autoras relatam que também foram feitas associações com a administração dos impactos sociais, 

mas estes pontos eram vistos como menos importantes que os de caráter ambiental para a 

sustentabilidade. 

Vale observar que a iniciativa 12 “Reduzir a Pegada Ecológica da universidade” apresentou 

uma polarização discrepante das demais alternativas. Como esta iniciativa tem caráter mais 

genérico e, até por isso, representa fortemente o princípio da vertente ambiental da 

sustentabilidade, é possível que o conceito de “Pegada Ecológica” não seja profundamente 

compreendido pelos alunos.  

Para a sentença-chave (2) “Me interessa estudar numa universidade comprometida com” 

o nível de concordância dos entrevistados com as iniciativas sustentáveis também apresentou 

índices altos, como expressam os dados expostos na tabela 4.5.  
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Tabela 4.5 Frequência de respostas para sentença-chave (2) do instrumento GAUSI 

(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com: 

Item  DF D NN C CF Total Dp Cp GCp 

1 1 0 10 28 25 64 6 58 90,63 

2 0 1 16 29 17 63 9 54 85,71 

3 0 0 7 27 30 64 3,5 60,5 94,53 

4 0 0 16 26 22 64 8 56 87,50 

5 1 0 3 17 44 65 2,5 62,5 96,15 

6 1 3 14 22 25 65 11 54 83,08 

7 1 1 4 24 35 65 4 61 93,85 

8 2 1 9 23 30 65 7,5 57,5 88,46 

9 2 0 1 21 42 66 2,5 63,5 96,21 

10 2 1 2 22 39 66 4 62 93,94 

11 2 0 3 20 41 66 3,5 62,5 94,70 

12 4 4 3 21 33 65 9,5 55,5 85,38 

13 2 0 0 23 41 66 2 64 96,97 

14 1 1 3 24 36 65 3,5 61,5 94,62 

15 2 0 3 20 41 66 3,5 62,5 94,70 

16 2 0 0 20 44 66 2 64 96,97 

17 1 0 7 28 29 65 4,5 60,5 93,08 

18 1 0 3 21 40 65 2,5 62,5 96,15 

19 1 0 1 15 48 65 1,5 63,5 97,69 

20 2 0 0 29 35 66 2 64 96,97 

21 3 0 3 29 31 66 4,5 61,5 93,18 

22 1 1 6 23 34 65 5 60 92,31 

23 1 1 9 21 33 65 6,5 58,5 90,00 

 

É muito interessante observar a proximidade dos dados obtidos para as sentenças-chave (1) 

e (2), facilmente percebida pela semelhança dos gráficos apresentados nas figuras 4.5 e 4.7. 

Acredita-se que esta proximidade representa uma forte inclinação de conscientização social e 

ambiental do público entrevistado, onde as práticas de universidades consideradas as mais 

relevantes para a sustentabilidade, são também as práticas mais atrativas para os entrevistados. 

Estes dados sugerem o potencial estratégico do posicionamento para a sustentabilidade para 

incrementar a atratividade de instituições de Ensino Superior. 
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Figura 4.7 Frequência percentual das respostas para sentença-chave (2) do instrumento GAUSI 

 

Essa semelhança entre o nível de concordância para as sentenças-chave (1) e (2) é 

facilmente observada pela comparação dos dados de concordância acumulados pelas categorias 

Aferição e Relato (A&R), Educação e Pesquisa (E&P), Operações dos Campi (OC) e 

Envolvimento com a Comunidade (EC) do questionário GAUSI (tabelas 4.4 e 4.6).  
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Tabela 4.6 Frequência de respostas por fator para sentença-chave (2) do instrumento GAUSI 

(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF GCF 

A&R 1 1 49 110 94 255 26,5 228,5 89,6 

E&P 9 6 33 129 215 392 31,5 360,5 92,0 

OC 16 5 23 192 353 589 32,5 556,5 94,5 

EC 7 2 18 102 133 262 18,0 244,0 93,1 

 

É relevante ressaltar, no entanto, a especificidade do curso de graduação do público 

pesquisado. O relacionamento intrínseco entre a especialização em Ciência Ambiental e o 

envolvimento com o tema da sustentabilidade pode ter influenciado a proximidade das respostas 

para as sentenças-chave (1) e (2).  A figura 4.8 demonstra graficamente os dados apresentados 

na tabela 4.6, facilitando a visualização da comparação entre os resultados dor categoria obtidos 

para as sentenças-chave (1) e (2) do instrumento GAUSI.  

Figura 4.8 Frequência percentual das respostas por categoria para sentença-chave (2) do instrumento GAUSI 

 

Seria interessante que estudos futuros investigassem se outras áreas de graduação 

apresentam comportamento diferenciado ou, em caso de comportamento semelhante, se esta é 

uma tendência de conscientização social e ambiental para as novas gerações formando-se na 

sociedade.  

Finalmente, a sentença-chave (3) “Eu tenho a impressão de que a [UFF] é uma 

universidade comprometida com” demonstra a percepção de comprometimento da 

Universidade Federal Fluminense com as iniciativas sustentáveis listadas no instrumento 

GAUSI. Os resultados obtidos para esta sentença-chave ilustram a imagem de sustentabilidade 

da UFF na perspectiva do público de alunos entrevistados (tabela 4.7). 

 

 



122 

 

Tabela 4.7 Frequência de respostas para sentença-chave (3) do instrumento GAUSI 

(3) Eu tenho a impressão de que a [UFF] é uma universidade comprometida com: 

Item  DF D NN C CF Total Dp Cp GCp 

1 13 26 20 4 2 65 49 16 24,62 

2 12 33 14 5 1 65 52 13 20,00 

3 12 25 21 7 1 66 47,5 18,5 28,03 

4 15 26 15 8 1 65 48,5 16,5 25,38 

5 5 11 14 31 5 66 23 43 65,15 

6 11 26 12 12 3 64 43 21 32,81 

7 7 15 26 15 2 65 35 30 46,15 

8 12 20 19 9 4 64 41,5 22,5 35,16 

9 4 23 17 19 1 64 35,5 28,5 44,53 

10 4 13 26 19 2 64 30 34 53,13 

11 25 24 12 2 1 64 55 9 14,06 

12 13 27 21 4 1 66 50,5 15,5 23,48 

13 16 27 14 7 1 65 50 15 23,08 

14 18 22 22 2 1 65 51 14 21,54 

15 23 25 14 3 0 65 55 10 15,38 

16 12 27 19 5 1 64 48,5 15,5 24,22 

17 11 27 20 4 1 63 48 15 23,81 

18 13 25 17 8 1 64 46,5 17,5 27,34 

19 9 11 18 23 3 64 29 35 54,69 

20 7 20 23 14 0 64 38,5 25,5 39,84 

21 7 19 20 19 1 66 36 30 45,45 

22 10 28 21 5 1 65 48,5 16,5 25,38 

23 5 21 31 8 0 65 41,5 23,5 36,15 

 

Para esta sessão da pesquisa, a percepção do nível de comprometimento da universidade 

com as iniciativas sustentáveis foi significativamente baixo, como pode ser visualizado na 

figura 4.9, onde a maior parte das iniciativas apresentou discordância. A discrepância entre 

respostas desta última sentença-chave e das duas primeiras, mostra claramente o espaço que a 

UFF possui para desenvolver sua imagem de sustentabilidade frente a seus estudantes.   
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Figura 4.9 Frequência percentual das respostas para sentença-chave (3) do instrumento GAUSI 

 

Observou-se um grau de concordância especialmente maior para a iniciativa 5 “Incorporar 

conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas relevantes”, com uma 

concordância baixa de 65%. De fato, a incorporação de conceitos da sustentabilidade na grade 

curricular costuma ser o primeiro passo de uma instituição com a ambição de tornar-se 

sustentável. É uma iniciativa que requer relativamente baixo investimento, mas que, no entanto, 

demonstra grande compromisso da universidade em propagar a conscientização para o 

desenvolvimento sustentável pelas novas gerações. Em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) para os anos de 2013-17, a UFF declara a incorporação da sustentabilidade 
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na grade acadêmica como sendo um dos objetivos estratégicos da universidade na busca pela 

ampliação das áreas de excelência da instituição (PDI 2013-2017/UFF, 2012).  

Além disso, o ensino de conceitos da sustentabilidade em sala de aula é uma das iniciativas 

sustentáveis cujos entrevistados, alunos, têm maior contato direto. Desta forma, pode-se 

observar que mesmo com poucos esforços de divulgação da iniciativa da UFF em incorporar 

os princípios do desenvolvimento sustentável nas disciplinas didáticas, esta iniciativa ainda 

obteve relevante exposição para o público de alunos da instituição. 

Ironicamente, a educação e conscientização dos alunos para o tema, também gera maior 

senso crítico nos mesmos, tornando-os mais exigentes em suas avaliações sobre o 

comprometimento da instituição para com a sustentabilidade em sua operação interna, o que 

reflete em maior rigidez na avaliação dos demais itens do questionário, principalmente tratando-

se dos alunos da Ciência Ambiental.  

É interessante observar que os recentes esforços da universidade em prover um transporte 

acessível, eficiente e seguro, através do BusUFF e do sistema de vans para seus alunos e 

servidores, além da otimização das condições de acesso cicloviário aos campi da UFF, já 

começaram a influenciar positivamente sua imagem para a sustentabilidade. Com uma 

concordância desprezível, mas ao menos positiva, de cerca de 55%, o item 19 “Garantir um 

bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre os campi (considerando 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência)” foi o de segunda melhor 

performance na imagem de sustentabilidade da UFF.  

Estes resultados são de extrema importância para os envolvidos e responsáveis por ambos 

os projetos de transporte, como meio de avaliação do sucesso da iniciativa. O impacto positivo 

sobre a imagem institucional da universidade também deve ser interpretado como uma forma 

de retorno de valor intangível da implementação dos projetos, auxiliando na defesa, manutenção 

e expansão dos mesmos. Faz-se ainda necessária uma investigação mais profunda dos fatores 

influenciadores desta percepção positiva, dentro desta iniciativa, para compreender-se quais são 

os pontos satisfatórios e quais as oportunidades de melhoria dos projetos hoje implementados, 

além de outras demandas dos alunos da UFF que ainda existem e não são atualmente atendidas. 

A avaliação da imagem de sustentabilidade da UFF separada nas quatro categorias do 

instrumento GAUSI está exposta na tabela 4.8. Esses dados são representados graficamente na 
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figura 4.10 e expressam a rigidez das avaliações do público de alunos entrevistado para o 

comprometimento da universidade com a sustentabilidade. 

Tabela 4.8 Frequência de respostas por fator para sentença-chave (3) do instrumento GAUSI 

(3) Eu tenho a impressão de que a [UFF] é uma universidade comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF GCF 

A&R 52 110 70 24 5 261 197,0 64,0 24,5 

E&P 43 108 114 105 17 387 208,0 179,0 46,3 

OC 140 215 157 58 10 580 433,5 146,5 25,3 

EC 29 88 95 46 2 260 164,5 95,5 36,7 

 

A percepção de comprometimento com as iniciativas da categoria Educação e Pesquisa 

encontra-se em nível intermediário, com aproximadamente 46% de grau de concordância, 

considerada uma discordância desprezível. No entanto, as iniciativas sustentáveis das 

categorias Aferição e Relato (A&R) e Operações dos Campi (OC) foram percebidas pelos 

alunos entrevistados como de baixo engajamento pela universidade. Ambas estas categorias 

apresentaram grau de concordância apenas em torno de 25% para a percepção de 

comprometimento da UFF, interpretada como uma discordância moderada.  

Figura 4.10 Frequência percentual das respostas por categoria para sentença-chave (3) do instrumento GAUSI 

 

A categoria A&R diz respeito a auto avaliação da universidade sobre o impacto de suas 

próprias práticas, institucionalizando a sustentabilidade no modelo de gestão. Desta forma, a 

pesquisa sugere que a maioria dos alunos da UFF entrevistados não consideram que a 

universidade tenha incorporado a sustentabilidade como premissa e objetivo em sua 

administração.  

A UFF realiza, no entanto, o Projeto Avaliação Institucional (PAI/UFF), um processo de 

auto avaliação, onde a responsabilidade social e ambiental da instituição é uma das dez 
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dimensões consideradas. Esta incoerência entre a percepção pública e a iniciativa já existente 

na universidade sugere ou a falta de efetividade do PAI/UFF no âmbito da avaliação para a 

sustentabilidade ou a divulgação insuficiente e o desconhecimento dos alunos sobre o projeto. 

Independentemente da razão para esta baixa percepção de comprometimento da UFF com a 

categoria A&R, recomenda-se uma revisão do potencial do PAI/UFF como plataforma para 

impulsionar a universidade em direção a sustentabilidade, para divulgar o comprometimento da 

instituição com o tema e para engajar seus alunos nesta empreitada. 

Igualmente crítica foi a avaliação da categoria OC, com o agravante desta categoria ter sido 

avaliada como a mais relevante na construção de uma universidade sustentável e como a 

categoria de maior atratividade para os alunos. Não obstante, a UFF possui o Projeto 

Pedagógico Institucional da UFF (PPI/UFF) que se expande para além da grade curricular, 

explicitando a importância de orientar o processo educativo de forma articulada com os 

compromissos sociais e ambientais da instituição. Ou seja, o PPI/UFF demonstra a intenção da 

universidade em ensinar também através da vivência e do exemplo em suas instalações, 

observando a importância de controlar impactos ecológico e sociais dos campi.  

Ainda neste sentido, o Sensibiliza UFF, projeto integrado de várias áreas da universidade, 

fomenta projetos de extensão com objetivo de gerar o intercâmbio de informações técnicas e 

científicas entre a Universidade Federal Fluminense e a sociedade, cujo maior exemplo é o 

projeto de abordagem da sustentabilidade na produção e operação do Restaurante Universitário 

da UFF (RU/UFF). 

Observou-se, mais uma vez, incoerência entre as propostas de engajamento com a 

sustentabilidade dos projetos PAI, PPI e Sensibiliza UFF e a percepção dos alunos sobre os 

esforços de aferição e adequação das atividades do campus para a sustentabilidade. Faz se 

necessário, portanto, que os gestores da UFF questionem e investiguem se o motivo do hiato 

entre a proposta e a percepção é causado por uma real falta desenvolvimento e avanço das 

iniciativas sustentáveis propostas nos projetos PAI, PPI e Sensibiliza UFF; ou se, de contrário, 

há iniciativas sendo implementadas, mas os esforços de comunicação são insuficientes para 

uma divulgação apropriada destas iniciativas para envolver os alunos. 

Qualquer iniciativa sustentável a que a UFF se proponha a implementar ou avançar, sem 

um esforço de comunicação adequado, além de perder a oportunidade de engajar os alunos e 

demais públicos internos da instituição com a atividade e com a sustentabilidade em si, acaba 
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por subutilizar o potencial de posicionar a imagem da universidade para a sustentabilidade e 

ampliar sua atratividade interna e externamente. 

4.2.1. Critério de priorização 

Para o critério de priorização do instrumento GAUSI foram comparados os dados 

encontrados para as sentenças-chave (1), (2) e (3), numa análise individual para os itens do 

questionário, de forma a reordenar a lista de iniciativas sustentáveis de acordo com a relevância 

da iniciativa para a construção da imagem institucional de sustentabilidade da UFF.  

Para isso, inicialmente foi calculado o indicador de Atratividade Sustentável (AS) de cada 

item, expresso pela média entre os valores encontrados para GCp1 e GCp2; o indicador AS 

representa, assim, o quanto um item é simultaneamente relevante para a construção de uma 

imagem de sustentabilidade para a universidade e relevante na atratividade da mesma.  

Em seguida, foi calculado o indicador da Imagem da Universidade (IU), a partir dos dados 

encontrados para GCp3, refletindo a percepção de comprometimento da universidade para com 

cada item. 

O método de priorização aplicado comparou a divergência dos valores dos indicadores AS 

e IU, ordenando as iniciativas de acordo a maior discrepância entre os indicadores, de acordo 

com a fórmula: 

i. 𝑃 = 𝐴𝑆 − 𝐼𝑈, onde:   

ii. 𝐴𝑆 = (𝐺𝐶𝑝1 + 𝐺𝐶𝑝2)  2⁄  

iii. 𝐼𝑈 = 𝐺𝐶𝑝3 

Desta forma, a tabela 4.2 demonstra as iniciativas sustentáveis reordenadas, de acordo com 

o critério de priorização proposto. Quão maior o valor de P para uma iniciativa, maior o nível 

de prioridade. Isto significa para a UFF em particular, maior o retorno de imagem institucional 

em investir nas iniciativas de acordo com a ordem da tabela 4.2, pois o alto nível de prioridade 

sugere as oportunidades de se investir nas iniciativas que combinam pior percepção de 

engajamento da UFF e maior contribuição para uma imagem de sustentabilidade atrativa de 

acordo com seus próprios alunos.  

O nível de prioridade foi interpretado de acordo com a tabela 4.5 apresentada na 

metodologia. Desta forma, apenas a iniciativa “Buscar a autossuficiência nas operações do 
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campus (energia, água, reciclagem etc.)” foi classificada como de prioridade estratégica (𝑃 >

80), sugerindo grande discrepância entre a imagem desejada para a UFF e a imagem percebida 

pelos alunos para a universidade para este quesito.  

Isto não quer dizer que necessariamente não há envolvimento da universidade com nenhum 

programa ou atividade que busque direcionar a operação de seus campi em busca da 

autossuficiência. Pelo contrário, a UFF possui projetos dentro do Sensibiliza UFF com cunho 

sustentável, no entanto, a percepção dos alunos entrevistados foi de que o comprometimento da 

universidade em zerar o impacto ambiental de suas operações é muito baixo. É importante 

manter sempre em perspectiva que os resultados expressam a percepção dos entrevistados, que 

pode ser influenciada também pela quantidade de informação que os alcança. 

Tabela 4.9 critério de priorização aplicado a lista de iniciativas sustentáveis do instrumento GAUSI 

No Categoria GCp1 GCp2 GCp3 AS IU P 
Nível de 

Prioridade 

11 OC   96,2 94,7 14,1 95,5 14,1 81,4 Estratégica  

15 OC   94,0 94,7 15,4 94,4 15,4 79,0  Alta  

13 OC   97,0 97,0 23,1 97,0 23,1 73,9  Alta  

16 OC   97,0 97,0 24,2 97,0 24,2 72,8  Alta  

14 OC   91,7 94,6 21,5 93,1 21,5 71,6  Alta  

18 OC   97,7 96,2 27,3 96,9 27,3 69,6  Alta  

17 OC   91,5 93,1 23,8 92,3 23,8 68,5  Alta  

1 A&R 93,2 90,6 24,6 91,9 24,6 67,3  Alta  

22 EC  91,5 92,3 25,4 91,9 25,4 66,5  Alta  

3 A&R 93,1 94,5 28,0 93,8 28,0 65,8  Alta  

2 A&R 85,4 85,7 20,0 85,5 20,0 65,5  Alta  

12 OC   81,8 85,4 23,5 83,6 23,5 60,1  Alta  

4 A&R 83,1 87,5 25,4 85,3 25,4 59,9  Média  

20 EC  94,7 97,0 39,8 95,8 39,8 56,0  Média  

8 E&P 88,6 88,5 35,2 88,5 35,2 53,4  Média  

23 EC  88,6 90,0 36,2 89,3 36,2 53,2  Média  

9 E&P 98,5 96,2 44,5 97,3 44,5 52,8  Média  

21 EC  95,4 93,2 45,5 94,3 45,5 48,8  Média  

6 E&P 78,0 83,1 32,8 80,6 32,8 47,7  Média  

7 E&P 91,7 93,8 46,2 92,8 46,2 46,6  Média  

19 EC  95,3 97,7 54,7 96,5 54,7 41,8  Média  

10 E&P 94,8 93,9 53,1 94,4 53,1 41,2  Média  

5 E&P 95,5 96,2 65,2 95,8 65,2 30,7  Baixa  
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De fato, não há hoje um projeto a nível macro estratégico para o Campus Praia Vermelha 

de alta performance nas áreas de energia, água e resíduos para zerar o impacto das atividades 

do campus. Simultaneamente, as pequenas iniciativas, como por exemplo a adoção de lâmpadas 

frias quase integralmente pelos prédios do campus parecem ter pouco impacto sobre a 

percepção dos alunos entrevistados. Uma alternativa sugerida que combina incentivar a UFF a 

adotar medidas na direção da autossuficiência ao mesmo tempo que engaja e conscientiza os 

alunos dos esforços adotados pela universidade, é a realização de sessões de brainstorming com 

os alunos para pensar nas ações e soluções de simples e complexa implementação que podem 

ser adotadas no campus nas áreas de energia, água e resíduos. 

O fato de apenas uma iniciativa ter sido qualificadas como prioridade estratégica, no 

entanto, não significa que a universidade apresentou uma boa performance para sua imagem de 

sustentabilidade. 11 iniciativas foram consideradas com nível de alta prioridade (80 ≥ 𝑃 >

60); enquanto outras 10 apresentaram média prioridade (60 ≥ 𝑃 > 40); e apenas uma foi 

considerada como de baixa prioridade (60 ≥ 𝑃 > 40); finalmente, nenhuma iniciativa foi 

considerada de muito baixa prioridade (40 ≥ 𝑃 > 20)  ou como não prioritária (0 ≥ 𝑃), 

mostrando que em todos as categorias a UFF tem onde melhor desenvolver sua imagem de 

sustentabilidade. 

Esses resultados são mais facilmente visualizados através da sua representação gráfica, 

exposta na figura 4.11, apresentando visualmente a divergência entre o indicador de 

Atratividade Sustentável (AS) e o indicador da Imagem da Universidade (IU) de cada item.  

Os indicadores AS e IU também podem ser interpretados respectivamente como a imagem 

desejada e a imagem percebida para a universidade. Quão mais próximos na representação 

gráfica, melhor para a universidade pois seus esforços de sustentabilidade estão sendo 

devidamente percebidos e reconhecidos pelo público. No entanto, conforme demonstra a figura 

4.11, os dados obtidos para indicadores AS e IU da UFF mantêm-se relativamente afastados 

para todos os itens do questionário GAUSI. Este afastamento entre os indicadores AS e IU 

representa a dissonância entre a imagem de sustentabilidade atual da UFF e o que os alunos 

almejam como uma universidade sustentável “ideal”.   
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Figura 4.11 Representação gráfica dos indicadores AS e IU ordenados pelo critério de priorização aplicado à lista de 

iniciativas sustentáveis do instrumento GAUSI 

 

Os dados recolhidos pela aplicação do instrumento GAUSI isoladamente não são 

suficientes para que os gestores da UFF implementem as iniciativas sustentáveis na 

universidade. Como os dados representam a percepção do público entrevistado, é necessário 

que seja analisado o motivo desta percepção de ausência de comprometimento da UFF com os 

itens do questionário GAUSI, principalmente na categoria Operações dos Campi. Deve ser 

questionado e identificado se para cada iniciativa, em particular, de fato não há esforços e 

programas da parte da universidade em andamento ou se, no caso de haver programas e ações 

aplicados, se eles estão sendo subutilizados ou ineficientemente divulgados entre os alunos.  

Desta forma, sendo de interesse da UFF reformular sua imagem institucional para a 

sustentabilidade, é possível traçar um plano de ação eficaz para reverter a imagem negativa de 
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falta de compromisso da universidade com as iniciativas sustentáveis destacadas com alto nível 

de prioridade.   

Finalmente, ainda é possível reorganizar os dados obtidos para análises complementares, 

que podem vir a ser valiosas de acordo com a aplicação desejada dos gestores, administradores 

e demais envolvidos com a área de sustentabilidade da universidade. A figura 4.12, por 

exemplo, apresenta as iniciativas reordenadas pelos maiores valores para o indicador AS, onde 

identifica-se quais as iniciativas com maior percepção de importância em uma universidade 

sócio econômica e ambientalmente sustentável. Em paralelo, observa-se o indicador IU 

oscilando com a imagem percebida da UFF para cada um dos itens do questionário GAUSI. 

Figura 4.12 Representação gráfica dos indicadores AS e IU para a lista de iniciativas sustentáveis do instrumento GAUSI 

ordenada pelo valor para o indicador AS 
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Outra interpretação interessante dos dados obtidos está em reordená-los de acordo com o 

indicador IU, demonstrando quais as iniciativas de melhor performance para a UFF em relação 

à sua imagem institucional de sustentabilidade.  

Como exemplo de análise possível decorrente desta reordenação, a figura 4.13 permite 

identificar que as iniciativas de melhor percepção de comprometimento da UFF concentram-se 

nas categorias de Educação e Pesquisa e de Envolvimento com a Comunidade. Enquanto é 

claramente explícito que as piores avaliações do público entrevistado para o comprometimento 

da UFF encontram-se nas iniciativas da categoria Operações dos Campi.    

Figura 4.13 Representação gráfica dos indicadores AS e IU para a lista de iniciativas sustentáveis do instrumento GAUSI 

ordenada pelo valor para o indicador IU 

 

Demais análises ainda são possíveis, ilustrando o dinamismo e flexibilidade do instrumento 

GAUSI para a análise dos dados de percepção de stakeholders para a imagem de 

sustentabilidade de universidades. É incentivado que pesquisas futuras investiguem também as 
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percepções de diversos públicos de interesse na intenção de ilustrar a divergência das respostas 

encontradas para uma mesma universidade. 

4.2.2. Análise de Confiabilidade 

A confiabilidade foi elaborada a partir da Lógica Paraconsistente, de acordo com o 

procedimento apresentado na Metodologia, uma vez que a análise dos resultados da pesquisa 

foi realizada pelo grau de concordância, sem valoração das respostas do questionário. As 

sentenças-chave (1), (2) e (3) do questionário foram analisadas separadamente, validando a 

consistência dos dados para cada uma das proposições.  

Primeiramente, os valores obtidos para a concordância (CF), discordância (DF) e graus de 

crença µ1 e descrença µ2 dos fatores A&R, E&P, OC e EC para a sentença-chave (1) do 

instrumento GAUSI são apresentados na tabela 4.10. Estes valores foram utilizados para 

calcular os graus resultantes de crença µ1R e descrença µ2R, a partir da aplicação da rede de 

conectivos lógicos de maximização (OR) e minimização (AND) para 4 fatores, apresentada na 

figura 3.4 da Metodologia. 

Tabela 4.10 Cálculo do grau de certeza e contradição para a sentença-chave (1) do instrumento GAUSI 

(1) Na minha opinião, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF µ2 µ1 µ2R µ1R 

A&R 1 1 55 115 89 261 29,5 231,5 0,887 0,113 0,074 0,912 

E&P 10 4 42 150 191 397 35,0 362,0 0,912 0,088   

OC 15 6 34 175 362 592 38,0 554,0 0,936 0,064 G1 G2 

EC 7 1 23 100 131 262 19,5 242,5 0,926 0,074 0,837 -0,014 

 

Os graus de certeza (G1) e de contradição (G2) para a sentença-chave (1), com cálculo 

decorrente dos graus resultantes de crença µ1R e descrença µ2R, são apresentados graficamente 

nos eixos horizontal e vertical do RPC, respectivamente (figura 4.14). 

A tabela 4.11 apresenta os valores para a concordância (CF), discordância (DF) e graus de 

crença µ1 e descrença µ2 dos fatores A&R, E&P, OC e EC para a sentença-chave (2), 

culminando no cálculo dos graus resultantes de crença µ1R e descrença µ2R e dos graus de 

certeza (G1) e de contradição (G2) para esta sentença-chave. 
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Tabela 4.11 Cálculo do grau de certeza e contradição para a sentença-chave (2) do instrumento GAUSI 

(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF µ2 µ1 µ2R µ1R 

A&R 1 1 49 110 94 255 26,5 228,5 0,896 0,104 0,069 0,920 

E&P 9 6 33 129 215 392 31,5 360,5 0,920 0,080   

OC 16 5 23 192 353 589 32,5 556,5 0,945 0,055 G1 G2 

EC 7 2 18 102 133 262 18,0 244,0 0,931 0,069 0,851 -0,012 

 

Por fim, para a sentença-chave (3), a respeito da percepção de comprometimento com a 

sustentabilidade da UFF, os valores para a concordância (CF), discordância (DF) e graus de 

crença µ1 e descrença µ2 dos fatores do questionário, e os cálculos dos graus resultantes de 

crença µ1R e descrença µ2R e dos graus de certeza (G1) e de contradição (G2) são 

disponibilizados na tabela 4.12. 

Tabela 4.12 Cálculo do grau de certeza e contradição para a sentença-chave (3) do instrumento GAUSI 

(3) Eu tenho a impressão de que a [UFF] é uma universidade comprometida com: 

Fator DF D NN C CF Total DF CF µ2 µ1 µ2R µ1R 

A&R 52 110 70 24 5 261 197,0 64,0 0,245 0,755 0,747 0,367 

E&P 43 108 114 105 17 387 208,0 179,0 0,463 0,537   

OC 140 215 157 58 10 580 433,5 146,5 0,253 0,747 G1 G2 

EC 29 88 95 46 2 260 164,5 95,5 0,367 0,633 -0,380 0,115 

 

Para aferição de confiabilidade, foi analisada a complementariedade entre os graus de 

certeza (G1) e de contradição (G2), representada graficamente no Reticulado do Plano 

Cartesiano (RPC), com interpretação através das regiões dos estados extremos e não extremos 

do RPC. O valor de controle utilizado foi |0,5|, de forma que foram considerados dados 

admissíveis na análise de confiabilidade, aqueles cujo cálculo do grau de certeza (G1) e de 

contradição (G2), resultaram numa anotação (G1;G2) de estado extremo “totalmente verdadeiro” 

(𝑉) ou “totalmente falso” (𝐹); ou de estado não extremo (𝑄𝑣 → ┬), (𝑄𝑣 → ┴), (𝑄𝑓 → ┬) ou 

(𝑄𝑓 → ┴).  

Para esta pesquisa que questiona a concordância dos entrevistados pela escala de Likert, o 

eixo do grau de certeza G1 reflete a percepção de verdade-falsidade do público entrevistado. 

Enquanto o eixo do grau de contradição G2 diz respeito à confiabilidade dos dados encontrados. 

Na figura 4.14, os pontos A, B e C representam as anotações (G1;G2), calculadas com os dados 

encontrados para as sentenças-chave (1), (2) e (3), respectivamente. 
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Figura 4.14 Análise de confiabilidade dos dados encontrados com o instrumento GAUSI representada no Reticulado do Plano 

Cartesiano (RPC) 

 

Os pontos A, referente à construção do conceito de sustentabilidade na universidade, e B, 

alusivo à atratividade de iniciativas sustentáveis, quase sobrepõem-se na região de estado 

“totalmente verdadeiro”, com altos graus de verdade (grau de certeza G1 positivo) e baixíssimos 

graus de indeterminação (grau de contradição G2 negativo). Essas informações sugerem alta 

concordância dos entrevistados com as iniciativas listadas no instrumento GAUSI serem 

importantes numa universidade comprometida com a sustentabilidade e relevantes da 

atratividade da instituição. Como os pontos A e B apresentaram grau de contradição 

irrelevantes, e estão posicionados no estado extremo totalmente verdadeiro, os dados para as 

sentenças-chave (1) e (2) foram considerados admissíveis na análise de confiabilidade.  

O ponto C, contudo, encontra-se na região de estado “quase falso, tendendo ao 

inconsistente”, com intermediário grau de falsidade (grau de certeza G1 negativo) e baixo grau 

de inconsistência (grau de contradição G2 positivo). Desta forma, os dados encontrados para a 

sentença-chave (3), sugerem uma discordância intermediária na percepção da imagem da UFF 

em ser comprometida com as iniciativas de sustentabilidade do instrumento GAUSI. Ainda 

assim, esses dados apresentam baixa inconsistência, podendo ser considerados como dados 

admissíveis na análise de confiabilidade. 
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CONCLUSÃO 

O Instrumento GAUSI, desenvolvido e adotado neste estudo, se mostrou eficiente para a 

avaliação da imagem de sustentabilidade da Universidade Federal Fluminense (UFF), a partir 

da percepção dos alunos do Curso de Graduação em Ciência Ambiental da UFF. O método de 

análise dos resultados, baseada na utilização da LPA, provou-se adequado para servir de suporte 

no estabelecimento de uma linha de priorização das práticas sustentáveis a serem 

implementadas pela universidade, de acordo com sua relevância para o público entrevistado. 

O estudo cumpriu com a proposta de revisar a literatura relevante, cuja abordagem 

combinou os temas da sustentabilidade corporativa, que demonstra os benefícios de marketing 

provenientes de adotar a sustentabilidade na gestão de instituições, e publicações especificas 

sobre o engajamento com iniciativas sustentáveis por instituições de Ensino Superior pelo 

mundo.  

Este embasamento acadêmico foi fundamental para a qualidade do questionário do 

Instrumento GAUSI, na investigação profunda e detalhada de todos as dimensões da 

sustentabilidade em universidades, concomitante com os compromissos firmados pela 

Declaração da Iniciativa de Educação Superior para a Sustentabilidade (UNESCO, 2012), no 

processo de aferir a imagem institucional de sustentabilidade das mesmas.  

Também o estabelecimento da base teórica sobre os conceitos da Lógica Paraconsistente 

Anotada e exemplos de trabalhos que exploram suas aplicações nas ciências humanas, foram 

responsáveis pela consistência da análise dos dados coletados pelo Instrumento GAUSI. 

A partir da análise crítica dos resultados do estudo, considerando a margem de erro 

associada ao tamanho da amostra, foi possível inferir que o universo pesquisado identificou 

como as práticas mais relevantes para a sustentabilidade de universidades, as iniciativas de 

gerenciamento dos impactos socioambientais das atividades dos campi da universidade. Estas 

práticas dizem respeito às categorias OC e EC do instrumento GAUSI, demonstrando dados 

condizentes com os achados de Wright e Wilton (2012), que também identificaram maior foco 

do componente ambiental na concepção do conceito de sustentabilidade, além de associações 

com a administração dos impactos sociais. 

As iniciativas de inserção da sustentabilidade na grade curricular e o incentivo à pesquisa 

e projetos acadêmicos na área, que compõe a categoria E&P, também apresentaram alta 
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percepção de importância, com desempenho bem próximo às categorias OC e EC. Foi 

identificada menor relevância relativa para a categoria A&R, com a incorporação de iniciativas 

de auditorias e avaliações da sustentabilidade na gestão da universidade e a comunicação clara 

do compromisso socioambiental da alta administração. Apesar disso, ainda foi obtida uma 

concordância substancial para a importância destas práticas.  

Também foi possível inferir uma forte inclinação de conscientização social e ambiental do 

público entrevistado, onde as práticas de universidades consideradas mais relevantes para a 

sustentabilidade foram também as práticas identificadas como mais atrativas para os 

entrevistados. Ou seja, existe interesse destes alunos em estudar numa universidade 

comprometida com as práticas sustentáveis relacionadas, sugerindo o potencial estratégico de 

associar a imagem institucional da universidade com a sustentabilidade, como forma de 

incrementar a atratividade de instituições de Ensino Superior. 

A despeito do estudo de caso, a pesquisa procura auxiliar os gestores da UFF nas decisões 

estratégicas de marketing e contribuir com o processo de incorporação da sustentabilidade nos 

seus sistemas de gestão. De forma geral, a imagem institucional da UFF foi avaliada como de 

fraco comprometimento com a sustentabilidade. De acordo com a aplicação do instrumento 

GAUSI, a avaliação do engajamento da UFF com a categoria Educação e Pesquisa (E&P) 

obteve discordância desprezível e com a categoria Envolvimento com a Comunidade (EC), uma 

discordância baixa; já o comprometimento da universidade com as categorias Aferição e Relato 

(A&R) e Operações dos Campi (OC) foi pior avaliado, apresentando uma discordância 

moderada.  

A pesquisa sugere que a maioria dos alunos da UFF entrevistados não consideram que a 

universidade tenha incorporado a sustentabilidade como premissa e objetivo em sua 

administração. Considerando que a UFF realiza o Projeto Avaliação Institucional (PAI/UFF), 

esta discrepância entre a percepção pública e a iniciativa já existente na universidade sugere ou 

a falta de efetividade do PAI/UFF no âmbito da avaliação para a sustentabilidade ou a 

divulgação insuficiente e o consequente desconhecimento dos alunos sobre o projeto. 

Recomenda-se uma revisão do potencial do PAI/UFF como plataforma para impulsionar a 

universidade em direção a sustentabilidade, para divulgar o comprometimento da instituição 

com o tema e para engajar seus alunos nesta empreitada. 

No entanto, é importante destacar que o estudo identificou que os esforços da UFF em 

incorporar conceitos da sustentabilidade na grade curricular e em investir na qualidade do 
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transporte para os alunos e servidores, foram devidamente reconhecidos pelos alunos. A 

avaliação de comprometimento com os itens 5 e 19, respectivamente referentes a estas 

iniciativas, se destacaram com grau de concordância de 65% e 55%, interpretadas como 

concordâncias baixa e desprezível, mas ao menos positivas. 

Estes resultados são de extrema importância para os envolvidos e responsáveis por ambos 

os projetos, como meio de avaliação do sucesso da iniciativa. O impacto positivo sobre a 

imagem institucional da universidade também deve ser interpretado como uma forma de retorno 

de valor intangível da implementação dos projetos, auxiliando na defesa, manutenção e 

expansão dos mesmos. Investigações futuras poderiam contribuir neste sentido, buscando 

compreender-se quais os pontos satisfatórios e as oportunidades de melhoria, além de outras 

demandas dos alunos da UFF que ainda existem e não são atualmente atendidas. 

O critério de priorização adotado sugeriu a criticidade do engajamento da universidade com 

cada iniciativa, de acordo com o impacto positivo sobre a imagem institucional da UFF. Apenas 

o item 11, referente à busca pela autossuficiência nas operações do campus, foi classificado 

como de prioridade estratégica. Apesar da UFF possuir projetos dentro do Sensibiliza UFF com 

cunho sustentável, a percepção dos alunos entrevistados foi de que o comprometimento da 

universidade em zerar o impacto ambiental de suas operações é muito baixo. Recomenda-se a 

adoção de medidas na direção do engajamento e conscientização dos esforços adotados pela 

universidade, por exemplo com a realização de sessões de brainstorming envolvendo os alunos 

no debate relativo as ações e soluções que podem ser adotadas no campus nas áreas de energia, 

água e resíduos. 

Apesar de apenas um item ter sido qualificadas como prioridade estratégica, 11 iniciativas 

foram consideradas com nível de alta prioridade, enquanto outras 10 apresentaram média 

prioridade e apenas uma foi considerada como de baixa prioridade. Nenhuma iniciativa foi 

considerada de muito baixa prioridade ou como não prioritária. Esta avaliação indica que a UFF 

tem oportunidade e espaço para melhor desenvolver sua imagem de sustentabilidade diante 

todas áreas de atuação. 

Desta forma, sendo de interesse da UFF reformular sua imagem institucional para a 

sustentabilidade, o critério de priorização do instrumento GAUSI sugere que a área mais crítica 

a ser abordada para reverter a imagem atual negativa refere-se às iniciativas da categoria 

Operação dos Campi. Os sete primeiros itens da lista de priorização são iniciativas desta 

categoria. O cálculo do nível de prioridade reflete a ruim avaliação da imagem da UFF para 
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estas iniciativas, com o agravante desta categoria ter sido avaliada como a mais relevante na 

construção de uma universidade sustentável e como a categoria de maior atratividade para os 

alunos. 

Cabe ressaltar a importância do aprofundamento da investigação da percepção dos públicos 

de interesse na formulação de estratégias de posicionamento e na manutenção de uma imagem 

positiva da universidade frente à sociedade de forma geral. Como os dados representam a 

percepção do público entrevistado, estudos complementares futuros deveriam analisar o motivo 

desta percepção de ausência de comprometimento da UFF com os itens do questionário GAUSI. 

É necessário identificar se, de fato, não há esforços e programas da parte da universidade em 

andamento ou se, alternativamente, estes projetos estão sendo subutilizados ou ineficientemente 

divulgados entre os alunos, auxiliando a traçar uma estratégia interna de abordagem das 

iniciativas de sustentabilidade. 

O estudo de caso apresentado permitiu inferir algumas constatações que sugerem o 

potencial estratégico do posicionamento “universidade sustentável” para incrementar a 

atratividade da UFF. Estas inferências podem servir de base para uma reformulação de sua 

imagem institucional para a sustentabilidade, assim como para estabelecer iniciativas a serem 

incorporadas num plano de ação eficaz garantir uma imagem institucional positiva. A UFF, 

como centro de conhecimento de excelência, tem todo o potencial de sua infraestrutura e massa 

crítica para atuar no levantamento de ideias para direcionar a universidade ao desenvolvimento 

sustentável. O envolvimento entre corpo técnico, especialistas, alunos e investidores externos 

proporciona uma oportunidade única de aprendizado acadêmico, com projetos de pesquisa e 

desenvolvimento nas mais diversas áreas da sustentabilidade, com aplicações nos próprios 

campi da universidade. 

Destaca-se como influência sobre os resultados deste estudo, o relacionamento intrínseco 

entre a especialização em Ciência Ambiental e o envolvimento com o tema da sustentabilidade, 

justificando a seleção deste público pelo ganho em qualidade das respostas; embora o número 

de alunos represente um fator limitante da representatividade perante o número alunos total da 

UFF. 

Estudos futuros devem explorar a imagem de sustentabilidade da universidade com 

amostragem mais extensa, idealmente contemplando integralmente o Campus Praia Vermelha, 

de forma a investigar se as percepções concluídas neste trabalho são difundidas também entre 

outras áreas de graduação. Em caso de comportamento semelhante, recomenda-se buscar 
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identificar se esta é uma tendência de conscientização socioambiental para as novas gerações 

formando-se na sociedade. 

Considerando a extensão, abrangência e rigor inferidos no instrumento GAUSI, sua 

elaboração teve como objetivo fornecer um método de análise e acompanhamento da imagem 

institucional da UFF, que possa ser reproduzido e continuamente reaplicado nos diversos campi 

da instituição. Quiçá seria possível incentivar uma uniformização da análise de imagem de 

sustentabilidade de universidade com demais instituições de Ensino Superior, incentivando a 

cooperação e evolução das discussões acadêmicas sobre a contribuição deste setor para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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APÊNDICE A: Questionário do instrumento GAUSI 
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(1) Para mim, uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com:  

No. Item 
Discordo 

fortemente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

fortemente 

1 Realizar auditorias de sustentabilidade regulares em seus campi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Realizar auditorias de sustentabilidade nas comunidades locais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 
Criar uma declaração formal de comprometimento da universidade com a 

sustentabilidade  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 
Criar declarações de comprometimento com a sustentabilidade específicas de 

cada departamento  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 
Incorporar conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas 

relevantes 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 
Criar políticas de contratação e promoção de docentes baseadas em seus 

conhecimentos e trabalhos na área de sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 
Fornecer incentivos a estudantes em busca de carreiras na área de 

responsabilidade social e ambiental 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8 
Exigir apresentação de análise de potencial de impacto social/ambiental nas 

pesquisas realizadas na universidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9 
Fornecer oportunidades práticas de estudar questões de sustentabilidade no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Incentivar a participação em atividades sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 
Buscar a autossuficiência nas operações do campus (energia, água, reciclagem 

etc.) 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Reduzir a Pegada Ecológica da universidade (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13 Utilizar o terreno do campus de forma otimizada e sustentável  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14 
Desenvolver um planejamento arquitetônico inteligente e sustentável para os 

prédios e para o campus  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15 Adotar fontes de energias renováveis e seguras, como painéis solares (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16 
Realizar programas de reutilização e reciclagem dos resíduos gerados no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17 Adotar políticas de compra sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18 
Consultar as opiniões de estudantes/docentes/funcionários acerca de questões 

sobre sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19 

Garantir um bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre 

os campi (considerando condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20 Organizar programas sociais e ambientais nas comunidades locais  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

21 
Encorajar a participação em atividades voluntárias de cunho social e ambiental 

nas comunidades locais 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22 Criar/patrocinar áreas verdes comunitárias para beneficiar a ecologia local  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23 
Criar parcerias com governo, ONGs e indústrias para trabalhos em prol da 

sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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(2) Me interessa estudar numa universidade comprometida com:  

No. Item 
Discordo 

fortemente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

fortemente 

1 Realizar auditorias de sustentabilidade regulares em seus campi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Realizar auditorias de sustentabilidade nas comunidades locais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 
Criar uma declaração formal de comprometimento da universidade com a 

sustentabilidade  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 
Criar declarações de comprometimento com a sustentabilidade específicas de 

cada departamento  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 
Incorporar conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas 

relevantes 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 
Criar políticas de contratação e promoção de docentes baseadas em seus 

conhecimentos e trabalhos na área de sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 
Fornecer incentivos a estudantes em busca de carreiras na área de 

responsabilidade social e ambiental 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8 
Exigir apresentação de análise de potencial de impacto social/ambiental nas 

pesquisas realizadas na universidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9 
Fornecer oportunidades práticas de estudar questões de sustentabilidade no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Incentivar a participação em atividades sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 
Buscar a autossuficiência nas operações do campus (energia, água, reciclagem 

etc.) 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Reduzir a Pegada Ecológica da universidade (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13 Utilizar o terreno do campus de forma otimizada e sustentável  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14 
Desenvolver um planejamento arquitetônico inteligente e sustentável para os 

prédios e para o campus  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15 Adotar fontes de energias renováveis e seguras, como painéis solares (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16 
Realizar programas de reutilização e reciclagem dos resíduos gerados no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17 Adotar políticas de compra sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18 
Consultar as opiniões de estudantes/docentes/funcionários acerca de questões 

sobre sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19 

Garantir um bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre 

os campi (considerando condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20 Organizar programas sociais e ambientais nas comunidades locais  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

21 
Encorajar a participação em atividades voluntárias de cunho social e ambiental 

nas comunidades locais 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22 Criar/patrocinar áreas verdes comunitárias para beneficiar a ecologia local  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23 
Criar parcerias com governo, ONGs e indústrias para trabalhos em prol da 

sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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(3) Eu tenho a impressão de que a UFF é uma universidade comprometida com:  

No. Item 
Discordo 

fortemente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

fortemente 

1 Realizar auditorias de sustentabilidade regulares em seus campi (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Realizar auditorias de sustentabilidade nas comunidades locais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 
Criar uma declaração formal de comprometimento da universidade com a 

sustentabilidade  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 
Criar declarações de comprometimento com a sustentabilidade específicas de 

cada departamento  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 
Incorporar conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas 

relevantes 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 
Criar políticas de contratação e promoção de docentes baseadas em seus 

conhecimentos e trabalhos na área de sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 
Fornecer incentivos a estudantes em busca de carreiras na área de 

responsabilidade social e ambiental 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8 
Exigir apresentação de análise de potencial de impacto social/ambiental nas 

pesquisas realizadas na universidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9 
Fornecer oportunidades práticas de estudar questões de sustentabilidade no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Incentivar a participação em atividades sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 
Buscar a autossuficiência nas operações do campus (energia, água, reciclagem 

etc.) 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Reduzir a Pegada Ecológica da universidade (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13 Utilizar o terreno do campus de forma otimizada e sustentável  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14 
Desenvolver um planejamento arquitetônico inteligente e sustentável para os 

prédios e para o campus  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15 Adotar fontes de energias renováveis e seguras, como painéis solares (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16 
Realizar programas de reutilização e reciclagem dos resíduos gerados no 

campus 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17 Adotar políticas de compra sócio e ambientalmente responsáveis (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18 
Consultar as opiniões de estudantes/docentes/funcionários acerca de questões 

sobre sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19 

Garantir um bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre 

os campi (considerando condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência) 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20 Organizar programas sociais e ambientais nas comunidades locais  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

21 
Encorajar a participação em atividades voluntárias de cunho social e ambiental 

nas comunidades locais 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22 Criar/patrocinar áreas verdes comunitárias para beneficiar a ecologia local  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23 
Criar parcerias com governo, ONGs e indústrias para trabalhos em prol da 

sustentabilidade 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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ANEXOS 

ANEXO I: Relatório de dados do Survey Monkey 
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