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Resumo 

O objetivo deste artigo
1
 foi analisar o alinhamento entre a imagem desejada pelo grupo 

gestor do Espaço Criança Esperança de Belo Horizonte (ECE-BH) e a imagem organizacional 

percebida pelos públicos de relacionamento do ECE-BH. Foram analisadas as percepções sobre os 

atributos da imagem organizacional percebida comparando as percepções dos públicos pesquisados 

em relação à imagem desejada pelos gestores do projeto. Para se comparar as imagens, primeiro se 

obteve a imagem desejada pelo grupo gestor por meio de pesquisa qualitativa e documental. Para se 

aferir a percepção dos públicos, foi realizada uma pesquisa quantitativa com 1.233 entrevistados. 

Os resultados mostraram que existe um grande alinhamento positivo entre as imagens percebidas 

dos públicos de relacionamento do ECE-BH e a imagem desejada pelo grupo gestor, sendo a 

imagem dos funcionários a mais desalinhada em relação à imagem desejada.  
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1
 Proposta de submissão: GT ABRAPCORP 5 - Relações Públicas comunitárias, comunicação no terceiro setor e 

responsabilidade social. 
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Imagem em Projetos de Investimento Social Privado: percepções sobre o Espaço Criança 

Esperança de Belo Horizonte 

 

No Brasil, a “Responsabilidade Social Empresarial” e os Projetos de Investimento Social 

Privado ganharam maior visibilidade a partir de 1995 e 1996, marco de criação de algumas 

entidades representativas como o GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e o Instituto 

Ethos, fundado pelo empresário Olded Grajew, precursor na Fundação Abrinq
2
. No cenário 

contemporâneo, no que diz respeito às parcerias entre os três setores (o primeiro setor formado pelo 

governo, o segundo setor formado pela iniciativa privada e o terceiro setor formado pelas 

organizações não-governamentais de interesse público), destaca-se um crescimento significativo 

das ONGs (organizações não - governamentais privadas de interesse público) e dos projetos sociais 

e de investimento social privado desenvolvidos por empresas, que tentam cobrir áreas de 

atendimento classicamente atribuídas ao Estado, gerando novos empregos e mobilizando um 

contingente significativo de recursos, em nível global e local (MEREGE, 2006).   

Com a atuação de empresas e do denominado Terceiro Setor
3
 na chamada área social, cresce 

também a necessidade de uma maior qualificação e entendimento dessas organizações quanto a um 

ambiente de alta complexidade e geralmente caracterizado por um elevado índice de 

vulnerabilidade social. 

Dentre as iniciativas que compõem o Terceiro Setor brasileiro, alguns projetos sociais 

desenvolvidos por empresas privadas evoluem de tal maneira que acabam por demandar uma 

organização específica para sua continuidade, como a criação de Fundação ou Associação, por 

exemplo, a Fundação Acesita, Fundação Banco do Brasil, Fundação Belgo-Mineira, Fundação 

CSN, Fundação Ford, Fundação Itaú Social, Fundação Nestlé Brasil, Fundação O Boticário, 

Fundação Odebrecht, Fundação Volkswagen, Instituto Avon, Instituto C&A, Instituto Coca-Cola 

Brasil, Instituto Credicard, dentre outros. Nesse sentido, diz-se que uma organização realiza 

investimento social privado ou mesmo que realiza projetos de investimento social privado quando 

ela decide repassar recursos privados para fins públicos para promover transformação social, 

transferindo para a área social seu know-how de gestão, planejamento, cumprimento de metas, 

avaliação de resultados, etc. Há nesse contexto o repasse voluntário de recursos privados, realizado 

de maneira planejada, monitorada e sistemática para o desenvolvimento de projetos sociais, 

ambientais e culturais de interesse público (GIFE, 2006). O Investimento Social Privado se dá 

                                                 
2
 Fundação Abrinq – pelos direitos da criança e do adolescente - promove o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

diversos programas voltados à educação e erradicação do trabalho infantil. Para saber mais, ver site 

http://www.fundabrinq.org.br/. 
3
 Terceiro Setor - formado por organizações privadas, não-governamentais, de interesse público e sem finalidade 

lucrativa (FERNANDEZ, 1994, TEODÓSIO, 2006).  



 3 

quando a empresa profissionaliza e institucionaliza sua ação social com a comunidade. Segundo o 

Instituto Ethos é 

 

(...) uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torna 

parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. (…) a capacidade de 

ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 

fornecedores, consumidores, comunidade, etc.) e conseguir incorporá-los no 

planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos e 

não apenas dos acionistas ou proprietários”. (ETHOS, 2005). 

 

Os discursos que as organizações e / ou projetos estabelecem, promovem quase que 

inevitavelmente, diferentes imagens da organização retidas por seus públicos de relacionamento. As 

imagens assumem importância crescente em um mundo onde a informação e a comunicação 

atingiram níveis nunca antes alcançados. As questões de imagem vêm ganhando atenção de projetos 

sociais do Terceiro Setor e de empresas, tendo em vista o crescimento e proliferação desses nas 

últimas três décadas (AZEVEDO, 2002; MEREGE, 2006).  

Neste contexto, os estudos sobre as imagens e organizações se inserem. As imagens das 

organizações e projetos são formadas, em larga medida, pelas percepções que seus públicos de 

relacionamento têm sobre os comportamentos, atitudes e comunicação organizacionais 

estabelecidas com eles. Grunig (1993) aponta que o termo imagem pode ser utilizado como 

sinônimo para outros conceitos como mensagem, reputação, percepção, cognição, atitude, 

credibilidade, crença, comunicação e relacionamento. Desta forma, „imagem‟ é um termo que pode 

gerar discussões e conflitos entre seus usuários, sejam eles profissionais de marketing, acadêmicos 

ou relações públicas. Se o termo possui muitos significados denotativos, fica difícil teorizar, definir, 

mensurar ou observar (GRUNIG, 2003).   

Corroborando com Grunig (1993), Balmer e Greyser (2003) ressaltam que o conceito de 

imagem traz, ao longo do tempo, algumas dificuldades devido às inúmeras associações. Cinco 

problemas são identificados como centrais em relação à imagem das organizações: (a) os múltiplos 

significados; As associações negativas; (b) A dificuldade ou impossibilidade de controle; (c) a 

multiplicidade; (d) os diferentes efeitos de imagem em distintos grupos de públicos de 

relacionamento. Na literatura correlata, são encontradas várias definições de imagem sendo, em 

geral, abordada como resultado das impressões subjetivas fixadas nas mentes das pessoas, retidas 

por meio de experiências e sensações, em que pese não ser, necessariamente, resultado das 

experiências atuais dos indivíduos. A imagem organizacional seria como uma fotografia que um 

público ou indivíduo tem da organização (RIEL, 1997).  

Resgatando Boulding (1956), Martineau (1958) ressaltam que as pessoas relacionam a 

organização segundo suas crenças e percepções mais do que com os fatos e símbolos. Em outras 
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palavras, as pessoas se relacionam com a organização de acordo com o que acreditam ser verdade e 

não, necessariamente, com o que seja a verdade.  Desta forma, o comportamento das pessoas em 

relação à organização, seus produtos e serviços, não envolvem somente o preço, nem a distribuição, 

nem os produtos, mas sim todo um conjunto de atitudes que orientam e direcionam o 

comportamento desses naquela área, o que demonstra a amplitude e complexidade do conceito de 

imagem organizacional. Essa complexidade e sua associação com o seu gerenciamento reside no 

fato das organizações estarem engajadas em discursos com os seus diversos públicos, com a 

possibilidade, quase inevitável, que esses públicos retenham diferentes imagens da organização. 

(MARTINEAU, 1958).  

A associação entre a Responsabilidade Social Empresarial, Projetos de Investimento Social 

Privado e a imagem das organizações acontece na medida em que tais projetos podem agregar 

diferentes significados (positivos ou negativos) à imagem e reputação das mantenedoras e de suas 

próprias atividades. Podem, desta forma, resultar em impactos na percepção dos públicos de 

relacionamento sobre a projeção do comportamento, podendo ter paridade ou não com o real. 

(ANAND, 2002; BOULDING, 1956; MARTINEAU, 1958).  Do ponto de vista dos reflexos de 

projetos sociais para a imagem e reputação de organizações, e em especial do Projeto e Espaços 

Criança Esperança
4
 para a Rede Globo, um dado importante para análise é que segundo o 

RepTrak™ Pulse Rating 2006 (pesquisa que mede a reputação de organizações no mundo e no 

Brasil), ao serem perguntados sobre o nome da empresa no Brasil que consideram como 

socialmente responsável, os entrevistados apontaram três empresas: Petrobrás, Natura e Rede 

Globo. Segundo a pesquisa, o reconhecimento da Rede Globo como empresa socialmente 

responsável se deve, em larga medida, ao Projeto Criança Esperança (PULSE, 2006).  

No que tange à formação das imagens, Almeida (2005) aponta que elas são relacionadas à 

experiência individual e, simultaneamente, é a somatória de sensações, percepções e inter-relações 

de atores sociais, corroborando com a idéia de que um ator social pode deliberadamente projetar 

determinada impressão em um público determinado. 

 

Ou seja, há duas dimensões da imagem, uma como retrato interno (sensação e 

percepção e outra imagem fabricada (construída pela comunicação). Ela pode 

ser mais ou menos verdadeira, mais ou menos precisa, mais ou menos saliente, 

mais ou menos significante (ALMEIDA, 2005, p. 58). 

 

Desta forma, pode-se destacar que ela é a resultante de dois processos. O primeiro diz 

respeito ao processo de construção de sentido de determinado público e o segundo determinado 

pelo processo de comunicação da organização. Esse pode ser sistematizado ou não, tanto formal 

                                                 
4
 O Espaço Criança Esperança de Belo Horizonte é o objeto empírico deste trabalho. 
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quanto informal, bem ou mal administrado, com ênfase maior ou menor no controle. Portanto, a 

imagem é um processo simbólico em que seu significado está sempre em construção, já que 

depende de variáveis diversas e da recepção da audiência, essa, em constante mutação 

(ALVESSON, 1990; DOWLING, 1986). É também conseqüência dos processos de comunicação 

entre a organização e seus públicos, destacando-se a interação e a informação, possuindo múltiplas 

aparências, sendo muitas das vezes ambígua e complexa. Nesse contexto, pode-se sugerir que a 

comunicação tem papel fundamental na formação da imagem e no seu gerenciamento, pela sua 

capacidade de construção de significados e símbolos (BOULDING, 1986). 

Assim, destaca-se que este artigo se propõe a trabalhar com o conceito de „imagem 

desejada‟ que é uma visão idealizada da alta administração de como a organização gostaria de ser 

vista por seus públicos internos e externos, em um dado momento no futuro (GIOIA; 

VHITTIPEDDI, 1991; GIOIA; THOMAS, 1996) referente a Espaço Criança Esperança de Belo 

Horizonte e seu alinhamento com a percepção sobre a „imagem organizacional‟, definida neste 

trabalho como sendo a percepção dos públicos de relacionamento sobre os comportamentos e 

atitudes da organização, ou seja, é o conjunto de significados pelo qual a organização é conhecida, e 

pela qual as pessoas e grupos a descrevem, recordam e relacionam (DOWLING, 1986; RIEL, 

1997). 

 

O Espaço Criança Esperança de Belo Horizonte 

 

Promovido pela Rede Globo
5
 em parceria com a Unesco, o Projeto Criança Esperança é um 

Projeto de Investimento Social Privado que promove uma campanha de sensibilização da sociedade 

para os problemas da infância e juventude no Brasil e arrecada recursos para o apoio e 

desenvolvimento de projetos sociais que trabalham com a educação e promoção dos direitos de 

Crianças e Adolescentes, dentre os quais os de iniciativa própria, denominados Espaços Criança 

Esperança (ECEs). Reconhecido pela ONU como modelo internacional, em 21 anos de campanha já 

arrecadou R$ 176 milhões. Em Belo Horizonte, o Espaço Criança Esperança é fruto de uma 

parceria entre Rede Globo, Unesco, PUC Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte. Iniciou suas 

atividades em novembro de 2002 com sua inauguração oficial em julho de 2003. A grande parte de 

seus recursos vem da campanha de arrecadação nacional sendo complementados por outros, 

provenientes de parcerias. Desenvolve-se em duas unidades de atendimento no Aglomerado da 

Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, que, segundo o último censo realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, possui 41.872 moradores, dos quais 

                                                 
5
 “A Rede Globo maior conglomerado de mídia, líder de audiência e penetração, presente em 99,84% dos 5.043 

municípios brasileiros, tem como propósito difundir a cultura brasileira buscando valorizar o regionalismo em seus 

programas para uma maior aproximação com a nação.” (PULSE, 2006, p.27). 
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6.327 são público-alvo de atendimento do projeto (crianças e adolescentes). Ainda de acordo com o 

IBGE, o Aglomerado da Serra apresenta nível muito alto de vulnerabilidade social
6
 em relação ao 

público adolescente. Este fato é uma das razões que contribuíram para que o Projeto Criança 

Esperança desenvolvesse suas atividades na região, considerada uma das áreas mais violentas da 

cidade. Evasão escolar, tráfico de drogas, trabalho infanto-juvenil, gravidez precoce e incidências 

de criminalidade e de violência marcam o cenário desta vulnerabilidade social. Como estratégia 

para reverter esse quadro, o projeto tem seu foco prioritário na educação (CABRAL; COELHO, 

2006).   

Para a execução de seus objetivos, o ECE-BH desenvolve suas atividades por meio de uma 

estrutura funcional organizada em uma coordenação geral, duas assessorias (monitoramento e 

avaliação e administrativa) e quatro núcleos (Educacional, Comunicação e Cultura, Esportes e 

Psicossocial. Além da Rede Globo, Unesco, PUC Minas e Prefeitura de Belo Horizonte, algumas 

entidades do aglomerado são parceiras do projeto ECE-BH. Cabe destacar que, desde sua 

implantação em Belo Horizonte, o projeto atendeu diretamente cerca de dois mil e novecentos 

jovens. No ano de 2005, o ECE-BH ofereceu 72 oficinas e beneficiou cerca de 650 jovens. Já em 

2007, no mês de junho, foram atendidos pelo ECE-BH 1.614 jovens em 5.710 atendimentos. (PUC 

Minas, 2007).  

 

Metodologia 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar os atributos da „imagem organizacional‟ percebida 

pelos públicos de relacionamento prioritários do Projeto Criança Esperança em Belo Horizonte 

(ECE-BH) e o seu alinhamento com a „imagem desejada‟ do grupo gestor do ECE-BH. 

Paralelamente, buscou-se:  

 Identificar os principais atributos da imagem organizacional (1) do Espaço Criança 

Esperança percebidos pelos públicos prioritários; 

 Identificar os principais atributos da imagem desejada (2) do grupo gestor do ECE-BH; 

 Analisar os possíveis impactos do alinhamento ou não entre as imagens organizacionais 

percebidas pelos públicos de relacionamento prioritários e a imagem desejada pelo grupo 

gestor, no que se refere à gestão do ECE-BH; 

                                                 
6
 Segundo Cunha (2004), autores como Cutter (1996) identificam 18 tipos diferentes de definição de vulnerabilidade. É 

um termo que faz parte do vocabulário tanto da sociedade civil quanto da academia, sob vários pontos de vista e 

significados. Neste projeto, a vulnerabilidade está relacionada à apreensão de fatores que tornam os indivíduos e/ou 

famílias mais ou menos vulneráveis. 
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Para realizar os objetivos propostos neste artigo, optou-se pela pesquisa quantitativa, tendo 

em vista que a presente proposta de pesquisa é considerada de tipo descritiva. Como estratégia de 

pesquisa, foram realizadas duas etapas. A primeira etapa foi qualitativa, de caráter exploratório, por 

meio de pesquisa documental e questionário com perguntas abertas, cujo objetivo foi levantar os 

atributos da imagem desejada pelos gestores e coletar informações sobre o ECE-BH. Foram 

analisados os conteúdos do relatório de gestão, sites do Espaço Criança Esperança e Unesco, 

orçamento aprovado para o ano de 2006, indicadores de resultado do sistema de monitoramento e 

avaliação dos ECEs e artigos sobre o Espaço Criança Esperança.  Posteriormente, foram enviados 

questionários com os atributos levantados aos gestores das organizações diretamente responsáveis 

pela gestão do ECE-BH para consolidação dos atributos mais significativos. Na segunda etapa da 

pesquisa optou-se pelo método survey, em que foi desenvolvido um questionário sobre a imagem 

organizacional com base nos atributos de imagem desejada para os ECEs e também com base nos 

indicadores propostos para se mensurar o atendimento das metas do ECE-BH, com 35 questões 

sobre os atributos de imagem. Para a construção de cada atributo, foram elaboradas perguntas 

referentes ao projeto ser participativo, inclusivo, transparente, educativo, gerador de 

empregabilidade, transformador, inovador, promotor da cultura, promotor do esporte e lúdico 

(Quadro I), e as respostas em escala Likert de concordância com cada afirmativa, variando de 1 a 5 

(1 para „concordo totalmente‟ e 5 para „discordo totalmente‟). 

  

ATRIBUTO PERGUNTAS 

PARTICIPATIVO 

No ECE existem meios de você dizer o que pensa aos coordenadores do projeto. 

As pessoas que participam do projeto tem cuidados com o local e com o material utilizado nas oficinas. 

As pessoas que participam do projeto contribuem para que o ambiente onde ele é realizado esteja cada vez melhor. 

O objetivo de educar do projeto é compartilhado com as pessoas. 

INCLUSIVO 

É fácil para as pessoas da comunidade participar do ECE. 

As pessoas que participam do projeto encontram espaço para dialogar. 

As pessoas que participam do Criança Esperança têm mais reconhecimento na comunidade. 

Grupos culturais e esportivos da comunidade utilizam o ECE. 

Grupos culturais e esportivos da comunidade apresentam-se no ECE. 

As pessoas podem participar do ECE independente da cor, classe, preferência sexual, religião ou habilidades 

corporais. 

As pessoas que participam do ECE se sentem acolhidas independente da cor, classe, preferência sexual, religião ou 
habilidades corporais. 

TRANSPARENTE 

Você fica sabendo das ações do ECE. 

As pessoas sabem como é aplicado o dinheiro do projeto. 

As pessoas conhecem o valor que é gasto com o projeto. 

Você conhece o que é necessário para participar do ECE. 

EDUCATIVO 

O projeto contribui para que as pessoas tenham informações que são importantes para viver melhor. 

As crianças e adolescentes que participam do ECE têm um melhor desempenho na escola. 

As crianças e adolescentes que participam do ECE melhoraram seu relacionamento com a sua família. 

As crianças e adolescentes que participam do ECE melhoraram seus conhecimentos gerais. 

As atividades do ECE ajudam a melhorar o relacionamento na família. 

Crianças e adolescentes que participam do projeto tem a possibilidade de adquirir uma vida mais saudável. 

Os participantes do ECE melhoram suas atitudes com as outras pessoas. 
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EMPREGABILIDADE As atividades do ECE ajudam a preparar seus participantes para o mundo do trabalho. 

TRANSFORMADOR 
O ECE ajuda a transformar a vida das pessoas que dele participam. 

O ECE ajuda a transformar a comunidade. 

INOVADOR 

O projeto está sempre inovando e modificando suas atividades. 

O projeto está sempre melhorando a qualidade de suas oficinas. 

As mudanças no projeto provocam inovações importantes no atendimento das crianças e adolescentes. 

PROMOTOR DA 

CULTURA 

O ECE valoriza os grupos locais e as atividades da cultura local. 

O ECE permite o acesso a outras práticas culturais como dança, teatro, música, etc. 

PROMOTOR DO 

ESPORTE 

As oficinas oferecidas pelo ECE estimulam a prática constante de atividades físicas e esportivas. 

O ECE estimula o desenvolvimento de talentos esportivos. 

O ECE disponibiliza espaço físico para os grupos esportivos locais. 

LÚDICO 
Os participantes do ECE gostam das atividades realizadas. 

As atividades do ECE mostram para seus participantes outras formas de lazer. 

QUADRO 1: Perguntas relativas aos atributos de imagem desejada 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como a quantidade de itens de cada atributo varia, optou-se por calcular a média dos itens 

para chegar-se ao valor do atributo, sem, no entanto, deixar de analisar alguns aspectos mais 

salientes dos atributos nas imagens percebidas pelos públicos de relacionamento. Quanto mais 

próximo de 1, a imagem ou atributo da imagem é mais alinhado com a imagem ou atributo da 

imagem desejada. Os públicos prioritários foram definidos por representantes da Rede Globo, 

Unesco e de parceiros locais dos ECEs (ONG Viva Rio - Rio de Janeiro, PUC Minas - Belo 

Horizonte, Centro de Cultura Luiz Freire - Olinda e Instituto Sou da Paz - São Paulo) que seguiu os 

critérios: (a) os públicos-alvos comuns das atividades dos ECEs; (b) os principais públicos dos 

ECEs, em que foram observadas as peculiaridades locais.  

A população da pesquisa foi delimitada baseando-se na participação e proximidade dos 

públicos com o projeto. Assim, os públicos de relacionamento com maior proximidade são (1º) os 

funcionários, (2º) os educandos matriculados no ECE-BH (crianças e adolescentes entre 7 e 18 

anos), (3º) os grupos culturais, (4º) grupos esportivos que são beneficiados pelo ECE-BH, (5º) os 

alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA (19 a 59 anos), (6º) os familiares dos 

educandos e (7º) pessoas da comunidade do Aglomerado da Serra.   

Para composição de uma amostra que fosse representativa dos sete públicos optou-se por 

utilizar um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5% para cada grupo de 

pesquisados. Para determinar o tamanho da amostra, adotou-se um processo de seleção onde cada 

unidade sorteada tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Processo esse denominado de 

Amostra Aleatória Simples.  

TABELA 1: Amostragem dos grupos de relacionamento prioritários do ECE-BH 

PÚBLICO AMOSTRA 

ESPERADA 

MARGEM DE 

ERRO 

ESPERADA 

AMOSTRA 

OBTIDA 

MARGEM DE 

ERRO 

OBTIDA 

Educandos matriculados no ECE-BH (crianças e adolescentes 

entre 7 e 18 anos);   
248 5% 258 4,8% 
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Familiares dos educandos;   248 5% 201 5,8% 

Grupos culturais que são beneficiados pelo ECE-BH;    183 5% 101 8,2% 

Grupos esportivos que são beneficiados pelo ECE-BH;     183 5% 226 3,8% 

Alunos do CEJA (19 a 59 anos);       76 5% 38 12,3% 

Funcionários do ECE-BH;      71 5% 70 5,2% 

Comunidade do Aglomerado da Serra.  381 5% 339 5,3% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Os dados foram revisados e as questões abertas foram codificadas e tratadas 

quantitativamente. Todas as informações foram processadas com software estatístico SPSS e os 

resultados são apresentados em forma de distribuição de médias para cada público analisado. A 

survey foi realizada entre os dias 14/05/2007 a 23/06/2007 em um total de 1.233 entrevistas.  

 

Principais Resultados 

 

Nesta pesquisa, avaliaram-se as imagens organizacionais percebidas pelos públicos de 

relacionamento do ECE-BH e seu alinhamento com a imagem desejada pelos Gestores do ECE-BH. 

De forma geral, verificou-se que os públicos de relacionamento prioritários têm a imagem 

percebida com grande alinhamento em relação à imagem desejada pelos gestores do ECE-BH (Ver 

gráfico 1). 

Em ordem de aproximação, a „imagem percebida‟ pelos Grupos Esportivos (1,35) é a mais 

alinhada com a imagem desejada pelos Gestores do ECE-BH (1,0), ao passo que a dos Funcionários 

do ECE-BH (1,83) é a menos alinhada. Um aspecto interessante de se notar é que as imagens 

percebidas dos Grupos Esportivos (a mais alinhada) e dos Grupos Culturais sugerem que o trabalho 

realizado pela assessoria administrativa na gestão noturna do ECE-BH, na construção coletiva do 

uso, funcionamento e preservação do espaço, esteja obtendo resultados significativos. Não obstante, 

cabe uma atenção para o atributo „participativo‟, pois, em ambos os grupos, foi o de o menor 

alinhamento, com exceção do atributo „transparência‟. (Ver gráficos 1 e 2) 

Ressalta-se que a imagem percebida pelos Educandos Matriculados (1,39) é mais próxima 

da imagem desejada pelos Gestores do ECE-BH (1,0) do que em relação à imagem percebida pelos 

Funcionários do ECE-BH (1,83). Isso pode significar que o trabalho realizado está obtendo 

resultados, que esses são percebidos e bem avaliados pelos educandos e seus familiares. Mesmo 

com o alto índice de alinhamento, sugere-se a atenção para o atributo „empregabilidade‟ (ver 

gráfico 2) no que tange à continuidade do trabalho com os educandos que completam a idade limite 

para permanência no ECE-BH, ponto de reflexão para os parceiros locais, em especial para a PBH, 

responsável por políticas públicas no município e Rede Globo, que possui significativa capacidade 

de articulação no mundo empresarial. 
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GRÁFICO 1: Imagens dos públicos de relacionamento do ECE-BH – alinhamento com a imagem desejada. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

 

 

Interessante observar que a imagem percebida pelos Familiares dos Educandos (1,43) é mais 

próxima da imagem percebida pelos Educandos Matriculados (1,39) do que em relação à imagem 

percebida pela Comunidade do Aglomerado da Serra (1,69). Os dados parecem indicar que a 

percepção positiva dos educandos se reflete nos seus familiares, que também têm uma imagem 

organizacional percebida muito alinhada com a imagem desejada pelos gestores. Os familiares 

mantém contato constante com os funcionários (secretaria, educadores) e são assistidos pelo Núcleo 

de Atenção Psicossocial, o que pode sugerir que o trabalho de atendimento nas secretarias, pelos 

funcionários e pelo núcleo citado, tenha uma boa avaliação. Sugere-se, no entanto, uma maior 

atenção ao atributo „inclusivo‟ e „participativo‟, para a manutenção e melhoria do relacionamento 

com este público.  

No que diz respeito às imagens com menor alinhamento em relação à imagem desejada 

pelos gestores, os Funcionários do ECE-BH, os alunos do CEJA e a Comunidade do Aglomerado 

da Serra têm as imagens organizacionais percebidas com menor alinhamento. Como sugere Gioia, 

Schultz e Corley (1999), os gestores podem lançar mão de uma série de táticas e não somente focar 

sua atenção na mudança de percepção dos públicos de relacionamento. Segundo esses autores, um 

primeiro passo seria projetar uma imagem mais clara e fortemente integrada com a identidade da 

organização. Os alunos do CEJA e a Comunidade do Aglomerado da Serra têm as imagens 

organizacionais percebidas muito próximas entre si, o que pode sugerir a necessidade de fortalecer 

os vínculos com estes dois públicos, talvez com o estabelecimento ou revisão de canais de 

comunicação e participação destes dois públicos no ECE-BH (ver gráfico 1).  Quanto aos 

Funcionários, esses possuem a imagem com menor alinhamento, o que parece mostrar a 
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necessidade de intensificação da comunicação interna e de trabalhos de fortalecimento de 

identidade organizacional. Sob outra perspectiva, talvez pelo fato da maior proximidade, os 

Funcionários do ECE-BH sejam mais críticos em relação ao trabalho desenvolvido e à sua própria 

noção de identidade. Neste caso, pode-se refletir sobre uma maior intensificação da comunicação 

interna e de canais de participação, para se possibilitar a maior recepção de contribuições e ajustes 

nos trabalhos desenvolvidos, principalmente com relação à „empregabilidade‟, „transparência‟ e 

„participação‟, atributos esses com o menor alinhamento de imagem neste público (Ver gráfico 3).  

Quando se observa os atributos que formam as imagens na percepção dos públicos de 

relacionamento, o atributo „transparência‟ (2,54) é o mais desalinhado em relação à imagem 

desejada, seguido pelo atributo „participativo‟ (1,60). O mais alinhado é o atributo „promotor do 

esporte‟ (1,25) (ver Gráfico 2). 
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GRÁFICO 2: Médias gerais dos atributos de imagem percebida. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

 

Chama a atenção o grande desalinhamento em relação ao atributo „transparência‟, o que 

pode indicar aos gestores e parceiros do ECE-BH a necessidade de se aumentar o esforço na 

prestação de contas, seja via campanha de comunicação institucional veiculada em TV, rádio, mídia 

impressa e eletrônica, como também nos instrumentos de comunicação organizacional do ECE-BH. 

Cabe ressaltar que é na Comunidade do Aglomerado da Serra o menor alinhamento referente ao 

atributo citado (ver gráfico 3).  Nesse sentido, outra possibilidade é o aumento da participação deste 

público em instâncias de decisão do ECE-BH, o que pode proporcionar mais transparência aos 

processos e co-responsabilização dos públicos interessados na gestão dos recursos e em seus 

resultados.  



 12 

 

1,46

1,44

1,49

1,40

1,79

1,88

1,74

1,40

1,43

1,41

1,38

1,72

1,74

1,69

2,35

2,55

2,44

2,25

2,68

2,49

3,01

1,31

1,26

1,27

1,20

1,44

1,72

1,44

1,26

1,36

1,38

1,28

1,53

2,54

1,48

1,25

1,36

1,36

1,25

1,54

1,84

1,69

1,26

1,32

1,33

1,24

1,64

1,67

1,63

1,25

1,27

1,20

1,19

1,28

1,43

1,44

1,17

1,14

1,21

1,15

1,32

1,41

1,37

1,19

1,12

1,17

1,15

1,30

1,56

1,35

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

 Educandos matriculados

 Familiares dos educandos

 Grupos Culturais

 Grupos Esportiv os

 Alunos do CEJA

 Funcionários do ECE-BH

 Comunidade do Aglomerado
da Serra

Participativ o Inclusiv o Transparente Educativ o Empregabilidade

Transf ormado
r

Inov ador Promotor da cultura Promotor do esporte Lúdico

 
GRÁFICO 3: Imagens dos públicos de relacionamento do ECE-BH por atributos. 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

 

Os atributos mais alinhados com a imagem desejada são os atributos „lúdico‟ e „promotor do 

esporte‟, no público Familiares dos Educandos (1,12 e 1,14 respectivamente). Os Grupos 

Esportivos têm os atributos „promotor da cultura‟ (1,19), „inovador‟ (1,24), „educativo‟ (1,20), 
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„transformador‟ (1,25) e „inclusivo‟ (1,38) mais alinhados com a imagem desejada. O atributo 

„transformador‟ é também mais alinhado no público Educandos Matriculados (1,25) (ver Gráfico 

3).  Com respeito ao atributo empregabilidade, sugere-se, em especial, uma ampliação da discussão 

sobre o tema entre os parceiros do ECE-BH no sentido de integrar políticas públicas, necessidades 

empresariais e desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho, observando-se as 

potenciais interlocuções entre PUC Minas e Unesco.  

Quanto aos Núcleos e Assessorias do ECE-BH, a pesquisa indica que alguns atributos 

merecem atenção e podem indicar caminhos para a melhoria do trabalho desenvolvido. Neste 

contexto, observa-se que o Núcleo e Comunicação e Cultura pode intensificar a comunicação com a 

comunidade nos eventos realizados pelo ECE-BH reforçando, em seu discurso, a abertura do ECE-

BH para a participação das pessoas da comunidade. Pode, também, destacar a prestação de contas e 

a utilização do recurso nos instrumentos de comunicação disponíveis, até mesmo criando novos 

instrumentos específicos para este fim, merecendo, no entanto, maior estudo e análise do que neste 

trabalho se apresenta. Com base na pesquisa, sugere-se atenção do Núcleo de Educação aos Alunos 

do CEJA, no sentido de se proporcionar uma maior integração com as outras atividades do ECE-

BH, aumentando a participação e inclusão deste público no projeto. A excelente imagem junto aos 

Grupos Esportivos e o grande alinhamento no atributo „promotor do esporte‟, destaca as 

possibilidades de integração entre este Núcleo e os Grupos Esportivos. Pode-se privilegiar a 

promoção de atividades conjuntas, bem como a possibilidade de ampliação do acesso ao esporte 

como estratégia de mobilização comunitária e fortalecimento de identidades locais, principalmente 

em comunidades de vulnerabilidade social como o Aglomerado da Serra, que tem no esporte, 

especialmente no futebol, o depositário de esperanças sagradas de classes menos favorecidas.  Ao 

Núcleo de Atenção Psicossocial e Coordenação Geral, a pesquisa parece indicar a necessidade de 

fortalecimento os vínculos com a Comunidade do Aglomerado da Serra por meio de uma 

articulação com outras lideranças, no sentido de aumentar a interação e participação para o 

favorecimento de construções conjuntas com vistas à inclusão social.    

Em suma, verificou-se que todas as imagens organizacionais percebidas estão bem alinhadas 

com a imagem desejada pelo grupo gestor do ECE-BH, mas que há lacunas que devem ser 

observadas e corrigidas para se aprimorarem as atividades educativas e a relação do ECE-BH com 

seus públicos de relacionamento.  Ressalta-se que essas lacunas podem ser, como apontam 

Alvesson (1990) e Dowling (1986), em alguma medida, preenchidas com o gerenciamento da 

imagem organizacional no que se refere às políticas de comunicação do ECE-BH estabelecidas com 

seus públicos de relacionamento e, também, pelo direcionamento de atividades que podem impactar 

na percepção destes públicos sobre o comportamento do ECE-BH, como apontam Alvesson,(1990), 

Dowling (1986) e Riel (1997).   
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