
RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

A CONFESSIONALIDADE COMO DIMENSÃO ESTRATÉGICA NA GESTÃO 
DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

 

EQUIPE DE PESQUISADORES: 

Adilson Aderito da Silva 

Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos 

Flavio Roberto Mantovani 

Henrique Formigoni 

Liliane Cristina Segura 

 

Resumo 

A confessionalidade, entendida como a expressão de fé e declaração sobre 
determinada visão de mundo, representa uma dimensão fundamental da gestão 
de IES com vínculos religiosos. Assim, torna-se necessária a existência de 
mecanismos formais para o planejamento e avaliação capazes de proporcionar 
aos gestores e aos membros de órgãos deliberativos informações adequadas 
sobre o desempenho da organização frente aos objetivos estratégicos traçados. 
A presente pesquisa objetiva caracterizar os mecanismos para disseminar a 
confessionalidade em Instituições de Ensino Confessionais a fim de responder a 
seguinte questão de pesquisa: De que maneira, a dimensão confessional, com 
o emprego do Balanced Scorecard pode ser tratada na gestão estratégica nas 
Instituições de Ensino? Com o emprego de um questionário do tipo survey foram 
coletados dados de 254 alunos a respeito do grau de percepção da 
confessionalidade. Com o emprego da técnica de análise fatorial foram 
identificados dois componentes principais interpretados como confessionalidade 
“praticada” e confessionalidade “latente”. A partir desses achados, utilizando-se 
das técnicas do modelo de gestão do Balanced Scorecard foram propostos 
objetivos estratégicos que visam a comunicação e implementação da 
confessionalidade possibilitando a IES o adequado gerenciamento da 
confessionalidade nas várias dimensões do modelo proposto. 
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Abstract 
 
The confessionality, understood as the expression of faith and statement about 
a given worldview, represents a fundamental dimension of the management of 
IES with religious ties. Thus, it is necessary to have formal mechanisms for 
planning and evaluation capable of providing managers and members of 
deliberative bodies with adequate information about the organization's 
performance against the strategic objectives outlined. The present research aims 
to characterize the mechanisms for disseminating confessionality in Confessional 
Teaching Institutions in order to answer the following research question: In what 
way, the confessional dimension, with the use of the Balanced Scorecard can be 
treated in strategic management in the Teaching in the IES? Using a survey 
questionnaire, data were collected from 254 students regarding the degree of 
perception of confessionality. Using the technique of factor analysis, two main 
components were identified as "practiced" confessionality and "latent" 
confessionality. From these findings, using the techniques of the Balanced 
Scorecard management model, strategic objectives were proposed that aim at 
the communication and implementation of confessionality, enabling the IES to 
manage the confessionality adequately in the various dimensions of the proposed 
model. 
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1. Introdução  

  

1.1 Contextualização   

O vínculo religioso em instituições de ensino remonta às primeiras organizações 
formais constituídas para a geração e transmissão do conhecimento. Conforme 
Perkins (2006, p.159), o embrião das universidades modernas surgiu nos 
mosteiros e mesquitas durante a Idade Média.  

As universidades de Karueein, no Marrocos, e Al-Azhar, no Egito, são 
consideradas as mais antigas do mundo, criadas nos anos 859 e 988, 
respectivamente. Ambas sob a influência cultural do islamismo destacaram-se 
no estudo das ciências naturais.   

A primeira universidade europeia surgiu em 1088, em Bolonha, na Itália, 
enfatizando as áreas de humanidades e direito civil. Em 1158, o rei da Itália, 
Frederico I, promulgou a Constitutio Habita, pela qual a Universidade de Bolonha 
foi legalmente declarada um espaço de pesquisa independente de qualquer 
outro poder. Foi a partir desse momento que o formato universitário conhecido 
hoje no mundo ocidental começou a se desenhar.  

A Teologia e o Direito Canônico, entretanto, foram áreas influentes na produção 
e disseminação de conhecimentos dessa instituição durante todo o período 
medieval. (TRINDADE, 1999)  Segundo Oliveira (2007, p.120), no início do 
século XIII, o papa católico e os príncipes vislumbravam as instituições 
educacionais como relevantes pontos de apoio político e cultural e, dessa 
maneira, “editaram leis e bulas objetivando instituí-las, protegê-las e nelas 
intervir, tanto no ensino como nas relações entre estudantes e mestres e entre 
estes e a comunidade”.  

Na Universidade de Paris, por exemplo, em seus primórdios no século XIII, era 
o poder episcopal quem nomeava os professores e controlava o ensino.  
Conforme observa Alvim (1995, p.68), tradicionalmente a Igreja Católica e outras 
denominações religiosas sempre se interessaram pelo controle direto ou indireto 
das instituições de ensino, pois isso lhes garantia continuidade na formação de 
uma elite pensante e lhes assegurava poder político, mesmo diante do 
movimento de laicização iniciado nos últimos séculos do período medieval.   

Na história da educação no Brasil, destaca-se a presença dos jesuítas desde a 
fase de colonização. De acordo com Bello (2001, p.3), a Companhia de Jesus, 
fundada em Paris, em 1534, evidenciou seus objetivos catequéticos para 
contrapor as ideias decorrentes da Reforma Protestante e a expansão do 
luteranismo na Europa. Em 1549, logo após a chegada dos primeiros jesuítas 
fundou-se, em Salvador, a primeira escola elementar em terras brasileiras.   

Diferentemente da situação das possessões espanholas na América, nas quais 
foram fundadas universidades desde o século XVI, o ensino superior brasileiro 
iniciou-se tardiamente. Somente após a chegada da família real portuguesa a 
proibição de se fundar escolas de nível superior no Brasil foi revogada. Antes 



disso, os filhos da elite colonial tinham que ir até a Europa para completar seus 
estudos (OLIVEIRA, 2005).  

Em 1808, foram fundadas as primeiras Instituições de Ensino Superior (IES) 
brasileiras: a Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola de Anatomia, Cirurgia 
e Medicina do Rio de Janeiro. O século XIX marcou, portanto, o estabelecimento 
das IES pioneiras, não somente sob domínio do poder público, mas também de 
entidades confessionais, como a Escola de Engenharia Mackenzie, constituída 
em 1896, na cidade de São Paulo.  

A Universidade do Rio de Janeiro, fundada em 1920, foi a primeira universidade 
brasileira. Em 1946, surgiram as primeiras universidades confessionais: a 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo.  Conforme Tavares (2009, p.221), somente a partir da metade do 
século XX é que outras universidades foram surgindo, estatais e privadas, em 
especial as confessionais. Dentre as protestantes, destaca-se a primeira 
universidade presbiteriana a ser reconhecida como tal, a Universidade 
Mackenzie, em 1952. Nas décadas seguintes surgiram dezenas de novas IES 
confessionais, predominantemente vinculadas a entidades católicas e 
protestantes.  

Menciona-se, também, iniciativas de outras denominações religiosas, como a 
Faculdade Hebraico Brasileira Renascença, fundada em 1973 e as Faculdades 
Integradas Espírita, fundada em 1997 e mantida pelo Instituto de Cultura Espírita 
do Paraná.  A Constituição do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9394/96 garantem o direito das entidades de ensino 
privado a exercerem atividades de cunho religioso e confessional.  

  

1.2 Situação-problema   

A confessionalidade, entendida como a expressão de fé e declaração sobre 
determinada visão de mundo, representa uma dimensão fundamental da gestão 
de IES com vínculos religiosos.  Borges (2008, p.23) afirma que uma das 
questões recorrentes sobre a presença de entidades confessionais no ambiente 
acadêmico refere-se à relação entre a autonomia universitária e a influência 
religiosa da mantenedora na administração na instituição.  

Alvim (1995, p.15) destaca que um dos aspectos mais críticos reside no fato de 
que essas universidades declaram e definem diretrizes e filosofias coerentes 
com a visão de mundo da crença confessada, ao mesmo tempo em que devem 
conviver com a típica pluralidade de ideias existentes no espaço acadêmico.  

Existe, dessa maneira, certa tensão entre autonomia universitária e orientação 
confessional.  Alvim (1995, p.13) também aponta que a confessionalidade não é 
caracterizada pelo simples controle dos cargos administrativos relevantes, 
embora “seja verdade que, sem mecanismos que permitam à mantenedora influir 
na escolha de pessoas para determinados postos, dificilmente ela o será”  



A autonomia de uma instituição de ensino confessional não se confunde, única 
e simplesmente, com a participação no poder político, mas também considera a 
promoção do diálogo entre ciência e fé no próprio ambiente universitário.  A 
proposta confessional acadêmica busca harmonizar, portanto, duas posturas 
aparentemente conflitantes: a do investigador que busca a verdade relativa sem 
aceitar uma verdade absoluta, com a do homem de fé que admite uma fonte de 
verdade absoluta.  

Deslocando-se do plano abstrato para a percepção efetiva sobre a influência dos 
valores confessionais no estudante universitário, Borges (2008, p.25) destaca 
que o papel da IES confessional extrapola a simples capacitação e 
desenvolvimento de habilidades para a inserção e construção de uma carreira 
sólida do aluno no mercado de trabalho e prioriza a formação moral do indivíduo 
capaz de se comportar como agente transformador da sociedade para a 
concretização de um mundo mais justo e pacífico.   

Uma vez definidos os rumos e objetivos institucionais, vinculados à própria razão 
de existência das entidades, cabe à mantenedora e aos gestores da IES o 
planejamento e o controle das ações a serem executadas. Assim, torna-se 
necessária a existência de mecanismos formais para o planejamento e avaliação 
capazes de proporcionar aos gestores e aos membros de órgãos deliberativos 
informações adequadas sobre o desempenho da organização frente aos 
objetivos estratégicos traçados.   

Nas últimas décadas, diversos pesquisadores da temática de estratégia 
empresarial, tais como Bowman et al. (2002), Bracker (1980), Fredrickson 
(1990), Nag et al (2007), Schendel and Hofer (1979), dentre outros, ao 
procurarem conceituar a gestão estratégica destacaram que ela se relaciona às 
decisões tomadas pela alta administração em nome dos proprietários ou 
mantenedores, objetivando atingir metas e obter resultados no longo prazo. 

 Brown (2005, p.210) caracteriza a gestão estratégica como o processo 
direcionador de esforços e ações para se promover o desenvolvimento da 
capacidade e o desempenho futuro da organização.   Para Mintzberg  et al. 
(2008, p. 28), a estratégia liga-se ao plano orientado para as metas, políticas e 
ações organizacionais e, quando bem elaborada, favorece a organização e a 
alocação de recursos em sentido coerente, baseando-se nas competências, 
pontos fortes e frágeis da entidade, mudanças no contexto externo e ações dos 
concorrentes.  

Em Hayes et AL. (2008, p. 59), observa-se que “para obter o impacto desejado, 
uma estratégia deve operar em um espaço longo de tempo e englobar um 
espectro amplo de atividades, desde processos de alocações de recursos até 
operações do dia-a-dia”, esperando-se que a estratégia seja baseada em um 
conjunto de valores amplamente divulgados e duráveis.   

De forma complementar, Oliveira (2008, p. 44) indica que “as estratégias 
empresariais são formuladas com base nos objetivos, desafios e metas 
estabelecidos na realidade identificada no diagnóstico estratégico”, respeitando-



se a missão, a visão, os propósitos e a cultura da empresa.  Pasquale (2009, 
p.100), por sua vez, compara modelos de planejamento estratégico empresariais 
e aqueles voltados para o Terceiro Setor, destacando que aqueles que 
estudaram o planejamento estratégico corporativo não apresentam aspectos 
relacionados à visão, crenças e valores do fundador, mas estudam visão e 
crenças e valores da organização.    

Em meio à pluralidade, à diversidade, à autonomia acadêmica e ao humanismo 
latente nas universidades, o papel da confessionalidade se tornou um diferencial 
quanto à formação integral do Homem e à promoção de uma educação de 
qualidade em relação às demais instituições não confessionais (LOPES, 2005; 
VASSELAI, 2001, p.28). 

Considerando-se a legítima expressão dos valores morais e visão de mundo, a 
confessionalidade alicerça os objetivos definidos pela mantenedora com relação 
à existência e funcionamento da organização mantida, constituindo-se, assim, 
em dimensão estratégica no processo de gestão.  

Tal dimensão exige, portanto, tratamento específico e prioritário no planejamento 
de ações e avaliação de desempenho organizacional. Portanto, esta pesquisa 
tem por objetivo central caracterizar os mecanismos para disseminar a 
confessionalidade em Instituições de Ensino Confessionais a fim de responder a 
seguinte questão de pesquisa:  

De que maneira, a dimensão confessional, com o emprego do Balanced 
Scorecard pode ser tratada na gestão estratégica nas Instituições de Ensino. 

Para tal, foram estabelecidos dois objetivos específicos de pesquisa, a saber: i- 
identificar os mecanismos de difusão da confessionalidade nas Instituições de 
Ensino Superior; ii- identificar os fatores determinantes que derivam da 
percepção dos agentes sobre a manifestação da confessionalidade. 
 

1.3 Justificativa e contribuições  

 

Esta pesquisa científica volta-se não somente para a área de conhecimento na 
qual o projeto se insere, mas ao considerar um tema diretamente relacionado à 
gestão de entidades educacionais, também se direciona à sociedade de um 
modo mais amplo. Alia-se, assim, a relevância científica e social deste estudo.   

Considerando-se a escassez de trabalhos na literatura especializada sobre 
gestão estratégica de IES confessionais, espera-se que os resultados e produtos 
obtidos contribuam para suprir, ainda que parcialmente, essa necessidade. 

 Supõe-se que a investigação proposta gere conhecimentos científicos com 
aplicação prática na vida cotidiana das organizações envolvidas, despertando o 
interesse de administradores e membros de entidades mantenedoras com 
vínculos religiosos e gestores universitários de forma geral.  



  

2. Revisão da literatura 

 

2.1 O sistema nacional de ensino 

A composição do Sistema Nacional de Ensino é estabelecida nos artigos 16º, 
17º, 18º da LDB (1966) e compreende os níveis Federal, Estadual, Distrito 
Federal e Municipal. O sistema federal de ensino é composto por Instituições de 
Ensino mantidas pela União e as instituições de educação superior, criadas e 
mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação.  

Já os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem as 
instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e 
pelo Distrito Federal e são compostos por instituições de educação superior 
mantidas pelo Poder Público municipal; as instituições de ensino fundamental e 
médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação 
estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.  

Os sistemas municipais de ensino são compostos pelas instituições do ensino 
fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo Poder Público 
municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada e os órgãos municipais de educação. 

Ainda, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores (2017) as Instituições 
de Ensino Superior (IES) brasileiras podem ser públicas ou privadas. As 
instituições públicas de ensino são aquelas mantidas pelo Poder Público, na 
forma i- Federal, ii- Estadual ou iii- Municipal. Essas instituições são financiadas 
pelo Estado, e não cobram matrícula ou mensalidade. 

Já as IES privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, com ou sem finalidade de lucro. As instituições privadas sem finalidade 
de lucro são as:  

 Comunitárias: que incluem em sua entidade mantenedora representantes 
da comunidade; 

 Confessionais: que atendem a determinada orientação confessional e 
ideológica; e 

  Filantrópicas: que prestam serviços à população, em caráter 
complementar às atividades do Estado (LDB, 1966). 

2.2. O contexto confessional no ensino superior 

 

Segundo Pinto (2009), a categorização das IES privadas proposta no artigo 20º 
da LDB diferencia instituições comunitárias das confessionais a fim de trazer a 
ideia de que estas, além de manter as peculiaridades das instituições 
comunitárias, são originadas com base em doutrinas religiosas. Segundo o 
autor, grande parte das universidades confessionais “estão mais ligadas aos 



interesses de seus criadores, congregados numa mesma ideologia e lutando 
pela mesma fé, valores morais e religiosos, com o intuito de imbuir esses 
princípios na educação que oferecem à sociedade” (PINTO, 2009, p. 190) 

Entretanto, Lopes (2005) ao considerar a definição e caracterização de 
instituições de ensino confessionais, argumenta que toda prática educativa se 
orienta por um ideal, envolve o educando como um todo, requer métodos e uma 
filosofia de educação, então, num sentido mais amplo, “toda instituição de 
ensino, pública ou particular, é confessional” (LOPES, 2005). Por mais científico 
que seja, nunca existirá neutralidade no processo educacional, uma vez que, 
implícita ou explicitamente a prática do ensino é sempre guiada e orientada por 
uma ideologia ou filosofia de educação (LOPES, 2005; VASSELAI, 2001).  
 

Para Marcondes (2007) a educação confessional pressupõe um credo e uma 
religião. Uma instituição confessional é aquela que adota uma confissão explícita 
no desempenho de suas atividades. Portanto, quando se fala em escola 
confessional imediatamente se pensa em escola ligada a uma religião. 

Não obstante, a confessionalidade em seu sentido mais estrito, remete à 
instituição que explicitamente adota uma ideologia específica, uma confissão, 
um credo no desempenho de suas atividades, ou seja, “um conjunto de conceitos 
e valores que declaramos ser a expressão da verdade” (LOPES, 2005).  
 
Nesse sentido, Vasselai (2002, p.17) defende que “a confessionalidade, em sua 
essência, diz respeito às atitudes que pessoas assumem em relação ao 
transcendente [...] apoiado em dogmas e doutrinas religiosas”. Então, a proposta 
confessional de uma instituição está fundamentada numa maneira de pensar, de 
ver e de agir no mundo com base em princípios éticos exauridos da fé numa 
ideologia específica ou religiosa. 
 
Todavia, Lopes (2005) argumenta o fato de uma instituição ser confessional não 
pressupõe forçar suas convicções religiosas, mas, sim reservar-se o direito de 
externar suas crenças e promover sua visão de mundo, preservando a liberdade 
religiosa e o respeito quanto às crenças individuais, assim como, fazer diferença 
entre academia e a igreja estabelecendo, estabelecendo assim o diálogo entre 
a fé e ciência.  
 
Dessa forma, uma instituição confessional tem o desafio de incorporar suas 
premissas e compromissos éticos, filosóficos e teológicos no processo educativo 
a fim de orientar suas ações acadêmicas e, de forma clara e explícita, expressá-
las em sua missão e visão institucional, em seu projeto político pedagógico, em 
suas políticas administrativas, estatutos e regimentos internos (LOPES, 2005; 
VASSELAI, 2001).  

A dimensão confessional das escolas privadas teve sua identidade materializada 
em projetos e ações firmados em seus ideais de justiça, inclusão e cidadania 
com os mais necessitados (TAVARES, 2009). Então, em meio à pluralidade, à 



diversidade, à autonomia acadêmica e ao humanismo latente nas universidades, 
o papel da confessionalidade se tornou um diferencial quanto à formação integral 
do Homem e à promoção de uma educação de qualidade em relação às demais 
instituições não confessionais (LOPES, 2005; VASSELAI, 2001, p.28). 

Entretanto, sua autenticidade se revelará à medida que demonstrar clareza 
quanto à sua confissão, seus princípios e postulados. Nesse sentido, Tavares 
(2009) defende que a adesão das universidades aos princípios de governança 
corporativa, poderá ajudar, em muito, na geração de resultados para enfrentar o 
mercado competitivo.  

 

2.3 O modelo Balanced Scorecard aplicado na gestão estratégica da IES 
confessional 

Em linhas gerais, o BSC é um sistema de gestão baseado em indicadores que 
impulsionam o desempenho, proporcionando à organização uma visão de 
negócio abrangente, atual e futura. Segundo Kaplan e Norton (1997), as 
empresas estão utilizando o BSC como um sistema de gestão estratégica para 
administrar a estratégia a longo prazo e para viabilizar os processos gerenciais 
críticos, ou seja, para: esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; comunicar e 
associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e alinhar 
iniciativas estratégicas; e melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.  

Esses quatro processos, quando integrados, possibilitam a identificação dos 
indicadores que, numa relação de causa e efeito, estabelecem a ligação entre 
os objetivos estratégicos e as ações de curto prazo. O processo “esclarecer e 
traduzir a visão e a estratégia”, tem por objetivo traduzir a estratégia da 
organização em objetivos estratégicos específicos e em medidas de 
desempenho, a partir de um consenso construído em torno da visão e da 
estratégia.  

Nesse processo, estabelecem-se as metas financeiras; definem-se os 
segmentos de clientes e mercados; identificam-se objetivos e medidas para os 
processos internos; e estabelecem-se as metas de aprendizado e crescimento, 
bem como os investimentos em reciclagem de empregados, tecnologia da 
informação e melhoria dos processos organizacionais.  

No processo “comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas”, os 
objetivos e medidas estratégicos são transmitidos a toda a empresa, mostrando 
aos empregados os objetivos críticos que devem ser alcançados para o sucesso 
da estratégia da empresa. A compreensão dos objetivos e medidas de alto nível 
permite o estabelecimento de metas locais que apóiem a estratégia da 
organização, contribuindo, assim, para o alinhamento das iniciativas locais com 
a estratégia global.  

Nesse processo, podem-se utilizar três mecanismos distintos: (1) programas de 
comunicação e educação, para que todos compreendam a estratégia e o 



comportamento necessário para o alcance dos objetivos estratégicos; (2) 
programas de estabelecimento de metas, para alinhar os objetivos pessoais e 
de grupo com os objetivos estratégicos; e (3) vinculação dos sistemas de 
compensação, associando-se a realização das metas à compensação e ao 
reconhecimento.  

No processo “planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas”, os 
altos executivos estabelecem as metas e objetivos do BSC que, se alcançados, 
transformarão a empresa em um prazo de três a cinco anos. Para Kaplan e 
Norton (1997), essa transformação será alcançada por meio de metas de 
superação para as perspectivas do cliente, processos internos e aprendizado e 
crescimento.  

O quarto processo gerencial, “melhorar o feedback e o aprendizado estratégico” 
viabiliza o monitoramento e ajustes na implementação da estratégia, 
possibilitando, inclusive, mudanças na própria estratégia. É a incorporação do 
BSC em um contexto de aprendizado estratégico.  

2.3.1 Estrutura do balanced scorecard  

Para traduzir a missão e a estratégia em objetivos e medidas, o BSC é 
estruturado em quatro diferentes perspectivas: financeira, do cliente, dos 
processos internos e do aprendizado e crescimento. A perspectiva financeira 
sintetiza as consequências econômicas imediatas das ações realizadas. Dessa 
forma, os objetivos e medidas das outras três perspectivas têm como foco os 
objetivos definidos na perspectiva financeira.  

Qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de 
causa e efeito que culminem com a melhoria do desempenho financeiro. Essa 
estrutura lógica do BSC obriga o gestor a focar simultaneamente todos os 
indicadores críticos da organização, evitando que uma determinada meta seja 
alcançada em detrimento de outra. Neves; Palmeira Filho 2002 apud GALAS E 
PONTE (2005).  

A perspectiva do cliente possibilita a identificação dos segmentos de clientes e 
mercados nos quais atuará a organização, bem como das medidas de 
desempenho da organização nos ditos segmentos. Fazendo uma ligação com a 
perspectiva financeira, numa relação de causa e efeito, “a perspectiva do cliente 
permite que os gerentes das unidades de negócios articulem as estratégias de 
clientes e mercados que proporcionarão maiores lucros financeiros futuros” 
Kaplan; Norton, (1997).  

Para instituições do setor privado, a satisfação do cliente e sua fidelidade seriam 
as causas primárias da obtenção de bons resultados financeiros. Nas 
organizações governamentais e sem fins lucrativos, no entanto, a perspectiva 
financeira representa uma limitação, não um objetivo. A perspectiva do cliente 
passa, nesse caso, a ser o foco das outras perspectivas, e o sucesso delas 
passa a ser medido pelo grau de eficácia e eficiência com que atendem às 
necessidades de seus participantes, e não pelo desempenho financeiro 
KAPLAN; NORTON (1997).  



A perspectiva dos processos internos possibilita a identificação dos processos 
internos críticos para a organização, os quais, por isso, devem ter excelência. As 
medidas dessa perspectiva, portanto, estão voltadas para aqueles processos 
que possibilitam atrair e reter clientes em segmentos-alvo de mercado e 
satisfazer as expectativas dos acionistas em relação a retornos financeiros. A 
quarta e última perspectiva do BSC, a do aprendizado e crescimento, trata da 
infraestrutura da empresa, visando ao crescimento e melhoria a longo prazo.  

Para Kaplan e Norton (2004), essa perspectiva possui três componentes, que 
correspondem aos ativos; capital humano, capital da informação e capital 
organizacional. O primeiro corresponde às habilidades, talentos e 
conhecimentos dos empregados. O segundo compreende banco de dados, 
sistemas de informação, redes de comunicação e infraestrutura tecnológica. O 
último capital, o organizacional, corresponde à cultura, liderança, alinhamento 
dos empregados, trabalho em equipe e gestão do conhecimento. Quando esses 
três componentes estão alinhados com a estratégia, a empresa passa a ter a 
capacidade de mobilizar e sustentar o processo de mudança necessário para a 
execução da estratégia, maximizando a criação de valor. 

 

 3. Metodologia 

 

Nesta pesquisa visa-se a compreensão do significado que as relações, 
interações e acontecimentos presentes na instituição de ensino confessional 
possuem para os indivíduos. Dessa forma, pretende-se analisar de que maneira 
a dimensão confessional é percebida pelos indivíduos e propor mecanismos 
para a sua gestão estratégica.  

A coleta e análise dos dados ocorrerão em duas fases. Na primeira, 
caracterizada como qualitativa, a coleta de dados será conduzida para identificar 
e caracterizar a confessionalidade praticada, mediante a análise de documentos 
e informações eletrônicas disponibilizadas publicamente em websites e outras 
fontes secundárias.  

A segunda fase da coleta de dados se dará por meio um questionário composto 
por manifestações da confessionalidade, elaborados em escala de oito pontos, 
a partir das categorias identificadas na primeira fase. Esse questionário será 
aplicado aos alunos do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie a fim de captar o grau de percepção da dimensão 
confessional em relação a maneira pela qual é manifestada. 

Os dados coletados nessa fase serão analisados a partir do processamento da 
técnica estatística multivariada de análise fatorial, uma vez que é recomendada 
quando há necessidade de reduzir ou condensar as informações com a mínima 
perda de informação ou para situações em que as informações de interesse 
estão latentes, ou seja, não podem ser mensuradas diretamente (FAVERO et 
al., 2009, HAIR et al., 2009). 



Assim, a utilização dessa técnica se mostra adequada para o estudo, pois 
permitirá, além da identificação das categorias de interesse, a identificação de 
fatores determinantes, permitirá avaliar e recomendar a maneira como estes 
fatores podem ser relevantes para a gestão estratégica da confessionalidade. 

Na fase quantitativa foi utilizado o survey para a coleta de dados, com a 
aplicação de um questionário. O instrumento foi aplicado nos alunos dos cursos 
de Administração, Contabilidade e Economia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

A amostra utilizada foi do tipo não probabilístico por conveniência. A aplicação 
dos questionários, por meio impresso, foi realizada durante os meses de maio a 
julho de 2017. No total foram aproveitados os dados de 254 respostas recebidas.  

A caracterização da amostra pode ser visualizada na tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização da amostra 

Gênero Administração Contábeis Economia Total 

Alunos 60 52 46 158 

Alunas 31 53 12 96 

Totais 91 105 58 254 

Fonte: Dados da pesquisa 

A última etapa dos procedimentos da pesquisa foi composta pela proposição de 
mecanismos que propõe a maneira de como a confessionalidade pode ser gerida 
estrategicamente por meio das técnicas apresentadas no modelo do Balanced 
Scorecard. 

Os dados coletados na fase quantitativa serão analisados no contexto do BSC 
tendo-se em vista a proposição de um mapa estratégico construído a partir de 
objetivos estratégicos que ajudem a monitorar a comunicação e a 
implementação da confessionalidade. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

Os dados foram tratados estatisticamente com o emprego do software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS, v.20) adotando-se a análise fatorial 
como modelagem multivariada dos dados. Nesse sentido, Fávero et al (2009; 
p.236) afirmam que a análise fatorial (AF) é uma técnica que busca identificar 
um número relativamente pequeno de fatores comuns que podem ser utilizados 
para representar relações entre um grande número de variáveis inter-
relacionadas.  

As suposições em análise fatorial, de acordo com Fávero at al (2009, p.236) apud 
Pestana e Gageiro (2005), Hair et al.(2005) e Ho (2006), são: 



 Normalidade e linearidade: desvios na normalidade e na linearidade 
podem reduzir as correlações observadas entre as variáveis, e portanto, 
prejudicar a solução 

 Matriz de correlações com valores significativos: o pesquisador deve 
garantir que a matriz de correlações apresente valores altos o suficiente 
para justificar a a aplicação da análise fatorial. 

4.1 Validação da aplicação da análise fatorial 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que Hair et al. (2005) afirmam que a aplicação 
da análise fatorial é apropriada para amostras com 100 ou mais observações. A 
amostra da presente pesquisa contou com 254 observações. 

Para a verificação da normalidade foram executados os testes de Kolmogorov-
Smirnov e o de Shapiro-Wilk. Os dados apresentados na tabela 2 demonstram 
que todas as variáveis possuem distribuição normal para um nível se 
significância de 1%. 

Tabela 2 – Teste de normalidade das variáveis analisadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por meio da análise da matriz da tabela 3 pode-se notar a existência de altas 
correlações entre as variáveis, as quais são significantes ao nível de confiança 
de 5%. Os requisitos iniciais da aplicação da AF foram atendidos, tendo-se em 
vista as correlações e a normalidade multivariada existente. 

 

 

 

Tabela 3 – Matriz de correlações 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Portal da Web 0,265            254 0,000 0,828 254 0,000

Revista da instituição 0,298            254 0,000 0,797 254 0,000

Campi da universidade 0,232            254 0,000 0,859 254 0,000

Programas e eventos 0,223            254 0,000 0,875 254 0,000

No ato da matrícula 0,275            254 0,000 0,841 254 0,000

Familiares ou terceiros 0,307            254 0,000 0,789 254 0,000

Trote solidário 0,309            254 0,000 0,765 254 0,000

Não sabia que era confessional 0,346            254 0,000 0,727 254 0,000

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk



 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela são apresentados os resultados das estatísticas KMO e do teste de 
esfericidade de Barlett. Os testes indicam a adequação dos dados para a 
realização da AF sendo o KMO > 0,5 e Bartlett com p-value = 0.000 conduzindo 
à rejeição de hipótese de a matriz de correlações ser a identidade. Esses 
resultados corroboram uma vez mais para o prosseguimento da AF  

 

Tabela 4 – Estatística KMO e teste de esfericidade de Barlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,845 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 834,898 
  df 28 
  Sig 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

A tabela 5 relata as comunalidades observadas, sendo estas representadas pela 
variância total explicada pelos fatores em cada variável. As comunalidades de 
cada variável após a extração possuem forte relação com os fatores 
identificados, considerando que estas possuem valores elevados, ou seja, 
resultados mais próximos de 1 do que zero.  

 

Tabela 5 - Comunalidades 

Portal 
Web

Revista da 
Insittuição

Campi da 
universidade

Programas 
e eventos

No ato da 
matrícula

Familiares 
ou 

terceiros

Trote 
solidario

Não sabia 
que era 

confessional

Portal da Web 1,000        0,689         0,631              0,542          0,539          0,401           0,396        -0,290

Revista da instituição 0,689        1,000         0,497              0,498          0,495          0,443           0,434        -0,155

Campi da universidade 0,631        0,497         1,000              0,710          0,571          0,413           0,397        -0,180

Programas e eventos 0,542        0,498         0,710              1,000          0,457          0,389           0,366        -0,216

No ato da matrícula 0,539        0,495         0,571              0,457          1,000          0,512           0,497        -0,094

Familiares ou terceiros 0,401        0,443         0,413              0,389          0,512          1,000           0,455        -0,139

Trote solidário 0,396        0,434         0,397              0,366          0,497          0,455           1,000        -0,035

Não sabia que era confessional -0,290 -0,155 -0,180 -0,216 -0,094 -0,139 -0,035 1,000



 

Tabela 6 – Variância explicada pelos fatores 

 

 

Tabela 7 - Matriz dos componentes 

 

 

Pelos resultados observados na matriz de componentes observa-se a redução 
dos dados em dois componentes principais. O primeiro deles agrega o conjunto 
de variáveis que refletem as iniciativas sob as quais a confessionalidade é 
manifestada por meio de ações pontuais pela instituição. Nesse contexto 
podemos interpretá-los como ações decorrentes da estratégia institucional e 
portanto, denominá-los de confessionalidade praticada. 

 
Por outro lado, o segundo componente principal, diz respeito a uma única 

Initial Extraction
Portal da Web 1,000      0,704        
Revista da instituição 1,000      0,598        
Campi da Universidade 1,000      0,665        
Programas e eventos 1,000      0,606        
No ato da matricula 1,000      0,640        
Familiares ou terceiros 1,000      0,495        
Trote solidario 1,000      0,577        
Nao sabia que era confessional 1,000      0,793        

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Total
% of 

Variance
Cumulative 

%
Total

% of 
Variance

Cumulative 
%

Total
% of 

Variance
Cumulative 

%
1 4,033 50,406 50,406 4,033 50,406 50,406 3,734 46,672 46,672
2 1,046 13,072 63,479 1,046 13,072 63,479 1,344 16,806 63,479
3 0,763 0,538 73,017
4 0,617 7,714 80,731
5 0,533 6,66 87,391
6 0,471 5,889 93,28
7 0,309 3,861 97,141
8 0,229 2,859 100

Component
Initial Eigenvalues

1 2
Portal da Web 0,816 -0,195
Revista da instituição 0,773 0,004
Campi da Universidade 0,811 -0,083
Programas e eventos 0,762 -0,159
No ato da matricula 0,767 0,229
Familiares ou terceiros 0,668 0,221
Trote solidario 0,645 0,401
Nao sabia que era confessional -0,282 0,844

Component



variável que indica que a percepção dos entrevistados era que não tinham 
conhecimento de que a universidade se declarava confessional. Assim, 
podemos interpretá-la como confessionalidade latente. 

 

4.1 Proposição do gerenciamento da confessionalidade pelo uso do BSC 

 

Como já visto, a confessionalidade, entendida como a expressão de fé e 
declaração sobre determinada visão de mundo, representa uma dimensão 
fundamental da gestão de IES com vínculos religiosos. 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie divulga em seu portal na web a seguinte 
definição de confessionalidade: Cremos que Deus é a referência de toda a 
realidade e Seu Reino se manifesta em todas as áreas. Essa realidade deve ser 
compreendida pela estrutura Criação-Queda-Redenção revelada na Bíblia 
Sagrada. 

Assim entendido, a confessionalidade como dimensão pode ser manifestada e 
gerida sob vários aspectos em diversos planos de ação, notadamente nos eixos 
fundamentais da universidade como a educação, a pesquisa e a extensão. 

O recorte da presente pesquisa diz respeito a percepção do aluno na 
manifestação da confessionalidade no ambiente da Universidade. Assim sendo, 
a IES deve promover o desenvolvimento da confessionalidade como   
competência interna. 

De acordo com o que estabelece Kaplan e Norton (1997) as competências fazem 
parte do capital humano, que corresponde às habilidades, talentos e 
conhecimentos dos empregados integrando a dimensão “aprendizado e 
crescimento” 

Quadro 1 – Objetivo estratégico e indicadores na dimensão aprendizado e 
crescimento  

Desenvolver a 
confessionalidade como 

competência interna 

Qualificação do corpo docente 

Qualificação do corpo técnico e 
administrativo 

Fonte: dados da pesquisa 

Como já discutido, na estrutura do BSC a dimensão aprendizado e crescimento 
diz respeito a infraestrutura de tecnologia e conjuntos de capitais intelectuais. O 
caminho a ser seguido, é orientado pelos componentes principais identificados 
na pesquisa exploratória. 

 



Desenvolver a competência do “saber lidar” com os aspectos da 
confessionalidade, tanto em relação as questões da confessionalidade 
“praticada” quanto a questões da confessionalidade “latente”, revela-se, 
portanto, o ponto de partida das questões estratégicas que envolvem todo o 
processo de gestão. 

Como indicadores da gestão desse objetivo estratégico propõe-se a qualificação 
do corpo docente e a qualificação do corpo técnico e administrativo. Esses 
agentes são os principais responsáveis pela criação de meios, pelos quais a 
confessionalidade será planejada, desenvolvida, comunicada, implementada e 
controlada. 

Quadro 2 – Objetivo estratégico e indicadores na dimensão de processos 
internos 

Melhorar a eficiência e 
eficácia dos processos 

confessionais 

Avaliação dos resultados alcançados 

Pesquisa com colaboradores 

Pesquisa com alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na dimensão de processos internos, melhorar a eficiência e eficácia dos 
processos confessionais, representa o efeito das ações de qualificação de todo 
os colaboradores da instituição.   

Como indicadores desse objetivo estratégico propõe-se; i- a avaliação dos 
resultados das ações de melhoria da eficiência e eficácia dos processos; ii- 
pesquisa com colaboradores para observar o aprendizado e iii- pesquisa com 
alunos para observar os graus percebidos de manifestação da 
confessionalidade. 

 

Quadro 3 – Objetivos estratégicos e indicadores na dimensão aluno 

Confessionalidade percebida 
e valorizada pelo aluno 

Percepção dos alunos 

Índice de formação cristã 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na dimensão alunos o objetivo estratégico, confessionalidade percebida e 
valorizada pelo aluno representa o efeito das ações de melhoria da eficiência e 
eficácia dos processos confessionais. 



Como indicadores desse objetivo estratégico propõe-se; i- a percepção dos 
alunos em relação a manifestação dos processos confessionais e como estes 
são capazes de produzir efeitos na conduta dos alunos. Ii- o índice de formação 
cristã, que seria implementado com o intuito de medir a percepção dos alunos 
no contexto do conjunto das ações tomadas. 

 

Quadro 4 – Objetivo estratégico e indicadores na dimensão sociedade 

Alavancar a força da 
confessionalidade 

Interesse dos candidatos 

Valor da marca 

Participação na excelência acadêmica 

Reflexo na conduta de discentes 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na dimensão sociedade o objetivo estratégico, alavancar a força da 
confessionalidade representa o efeito das ações de percepção e valorização da 
confessionalidade pelos alunos. 

Como indicadores desse objetivo estratégico propõe-se; i- o interesse de novos 
candidatos; ii- o valor da marca; iii- participação na excelência acadêmica e iv-
reflexo na conduta dos discentes. 

O mapa estratégico com a integração de todos os objetivos estratégicos em 
relação a gestão da confessionalidade pode ser observado no quadro 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 5 – Mapa estratégico da gestão da confessionalidade 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Objetivo estratégico Indicador

Qualificação do corpo docente

Qualificação do corpo técnico e 
administrativo

Objetivo estratégico Indicador

Avaliação dos resultados alcançados

Pesquisa com colaboradores

Pesquisa com alunos

Objetivo estratégico Indicador

Percepção dos alunos

Índice de formação cristã

Objetivo estratégico Indicador

Interesse dos candidatos

Valor da marca

Participação na excelência acadêmica

Reflexo na conduta de discentes

Perpesctiva da Sociedade

Alavancar a força da 
confessionalidade

Perpesctiva da Aprendizagem e crescimento

Desenvolver a 
confessionalidade como 

competência interna

Perpesctiva de Processos internos

Melhorar a eficiência e 
eficácia dos processos 

confessionais

Perpesctiva do Aluno

Confessionalidade percebida 
e valorizada pelo aluno



Considerações finais 

A presente trabalho descreveu a maneira pela qual, a dimensão confessional, 
com o emprego do modelo do Balanced Scorecard pode ser tratada na gestão 
estratégica em uma instituições de ensino confessional. 

A pesquisa exploratória realizada com os alunos indicou, dois componentes 
principais em relação a percepção da manifestação da confessionalidade. Pela 
interpretação da estatística, foram denominados de confessionalidade 
“praticada” e confessionalidade “latente”. 

Com base nesses achados foram propostos objetivos estratégicos organizados 
na estrutura do modelo do BSC baseando-se sua construção na relação de 
causa e efeito verificada entre os objetivos estratégicos. 

Nesse contexto foram considerados os seguintes objetivos estratégicos: i-
desenvolver a confessionalidade como competência interna; ii- melhorar a 
eficiência e eficácia dos processos confessionais; iii- confessionalidade 
percebida e valorizada pelo aluno e iv- alavancar a força da confessionalidade 

Para cada um desses objetivos estratégicos foram determinados indicadores de 
medição do desempenho, em relação ao seu atingimento. As métricas, bem 
como as metas de cada indicador sugerido foram omitidas da análise, pois 
refletem e dependem exclusivamente do planejamento estratégico de cada IES.  

Considerando que os resultados e as proposições da pesquisa levaram em conta 
um caso único e, utilizada uma amostra não probabilística por conveniência, 
sugere-se que alguns cuidados devem ser observados em relação a sua 
aplicação generalizada. 
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