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CORPO DO PROJETO 
 

 

1. RESUMO 

As organizações, públicas ou privadas, de pequeno ou grande porte, precisam gerenciar sua 

imagem corporativa de forma estratégica, pois é a partir dela que são transmitidas ideias e 

valores para os consumidores, fornecedores e funcionários/servidores. Uma imagem positiva 

pode ser fator para garantir o posicionamento da organização e alavancar o seu sucesso ao 

passo que algum tipo de ruptura ou “mancha” na imagem pode, inclusive, fazer com que uma 

organização deixe de existir. O objetivo deste projeto de pesquisa é realizar diagnóstico a 

respeito da imagem corporativa da Faculdade Processus. Para tanto serão utilizadas pesquisas 

bibliográficas a respeito de marketing, ferramentas de comunicação, psicologia organizacional 

bem como coletados dados da comunidade acadêmica (alunos, funcionários, professores, 

sociedade) quanto a essa percepção. Como resultado, espera-se que propor a criação de um  

manual de identidade visual bem como propostas soluções para inserção/manutenção da 

imagem da Faculdade Processus utilizando-se mídias digitais de baixo custo visando solidificar 

a imagem para quando da ascensão para Centro Universitário. Assim, além da contribuição 

acadêmica no tocante à construção dessa imagem corporativa a partir dos estudos teóricos e 

aplicados, espera-se estimular a produção de artigos, participação em congressos bem como a 

aplicação de ferramentas de marketing voltadas ao ambiente educacional, pois não se trata da 

venda de um produto, mas sim da divulgação de uma organização que preza pelo 

comprometimento, pela ética e por fins educacionais que vão muito além de ser um serviço 

oferecido haja  vista tratar de sonhos de vida,  

 

2. CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A imagem corporativa nada mais é do que a forma com que os stakeholders percebem a 

organização e isso pode se dar por meio de imagens, cores, layout, nome, logotipo/logomarca, 

tratamento dado, presença na internet e redes sociais, mecanismos utilizados para comunicação 

como peças publicitárias, campanhas de marketing ate outros elementos que poderiam ser 

vistos como de menor importância como assinaturas de e-mail, cartões de visita, uniforme entre 

outros. 

A identidade corporativa da organização reflete sua “personalidade” e, por conseguinte, é essa 

personalidade que precisava ser expressa por meio da imagem. Assim, empresas com 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

personalidades mais tradicionais demonstrarão isso com cores mais sóbrias, materiais de 

papelaria mais austeros, roupas mais formais, ambientes discretos entre outros.  

No caso das Instituições de Ensino Superior (IES) a imagem é repassada por meio da sua 

infraestrutura, corpo docente bem como na avaliação obtida pelo MEC/INEP, ENADE entre 

outras ferramentas de comunicação. E, como citam Barich e Kotler (1991) ao passo que os 

mercados se tornam competitivos, mais as organizações precisam configurar suas imagens de 

forma atraente, pois as imagens influenciam diretamente na forma como os consumidores 

decidem, e isso não é diferente no mercado educacional.  

No caso da Faculdade Processus, instituição tradicional do Distrito Federal, verifica-se, 

empiricamente, que há uma boa percepção, porém não há estudos formais a respeito de como 

os acadêmicos, professores, funcionários e sociedade em geral percebem a sua imagem.  

A construção da imagem corporativa, e sua consequente manutenção, é importante para todos 

os tipos de organizações, pois é a partir dela que consumidores chegam até ela, bem como são 

atraídos os melhores profissionais.  

Segundo Caminiti (1992) articulista da Fortune, diz eu uma solida reputação faz com que o 

consumidor pague mais, pois ele se sente valorizado ao comprar produtos e serviços de marcas 

e empresas conceituadas. Além disso, consegue atrair e manter os melhores profissionais, 

facilitando os processos de recrutamento e seleção de talentos em detrimento da concorrência. 

Também permite abrir portas a diversos mercados e serve como trampolim para que a 

organização consiga uma rápida aceitação de novos produtos haja vista que a credibilidade de 

sua Imagem Corporativa foi construída anteriormente.  

Para Kotler e Andreasen (1991) o uso do termo imagem refere-se à soma de crenças, atitudes e 

impressões que uma pessoa ou determinado grupo tem de algo que pode ser um objeto, pessoa, 

lugar, marca, produto ou mesmo uma organização. E essa percepção pode ser falsa ou 

verdadeira, real ou imaginária. Segundo Ries e Trout (1987) a imagem de uma empresa não 

representa, necessariamente, a realidade, pois será o resultado subjetivo da percepção das 

pessoas e, portanto, o meio pode até não ser a mensagem propriamente dita, mas pode afetá-la. 

Assim, o meio pode funcionar como um filtro onde apenas uma parcela da mensagem original 

chega até o receptor. 

Portanto, de acordo com Gomes e Sapiro (1993) “o que as pessoas vêem depende das 

características dos estímulos, tanto quanto de suas personalidades, seus valores, experiências e 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

crenças. A imagem envolve o interior e o exterior do indivíduo, contemplando necessidades 

conscientes, como também demandas inconscientes ou reprimidas”.  

A imagem não é representada apenas pela fachada dos edifícios, logotipo/logomarca ou uso de 

determinadas cores. Vai muito além disso e é montada, com o passar do tempo, de forma 

bastante complexa na cabeça das pessoas. Para tanto são usadas ferramentas de marketing, 

opiniões dos consumidores, bem como deve-se prezar pelas relações internas existentes com os 

clientes e profissionais que tem contato direto com a organização. 

Do ponto de vista das precauções que uma organização precisa ter deve-se ter cuidado com os 

boatos, boicotes, fraudes, acidentes dentre outros fatores que podem manchar a reputação e, 

consequentemente, a imagem corporativa.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral 

 

 Realizar diagnóstico a respeito da imagem corporativa da Faculdade Processus. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar levantamento histórico da formação da identidade visual da faculdade 

Processus (nome, logomarca, cores, etc.); 

 Analisar a identidade visual da Faculdade Processus; 

 Identificar projetos e atividades já existentes na faculdade e sua forma de divulgação; 

 Analisar presença da Faculdade Processus nas mídias sociais; 

 Fazer estudo de percepção de marca comparada com outras IES; 

 Realizar estudos a respeito de marcas, cores e tipografia; 

 Identificar ferramentas e estratégias de comunicação digital; 

 Propor a criação de manual de identidade visual corporativa para a Faculdade 

Processus; 

 Sugerir formas de comunicação da imagem corporativa baseada em novas tecnologias 

 

 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa sob o ponto de vista de sua natureza está classificada como pesquisa aplicada 

pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e que estejam dirigidos à solução de 

problemas específicos (SILVA e MENEZES, 2005). 

Quanto a abordagem do problema, pode-se classificá-la como pesquisa qualitativa haja vista 

que segundo Silva e Menezes (2005, p. 20) “considera-se que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. Isto pode ser identificado a 

partir da percepção que estudantes, professores, funcionários e comunidades tem a respeito da 

imagem da Faculdade Processus. 

No tocante aos objetivos, segundo Gil (1991) esta pesquisa pode ser classificada como 

descritiva pois visa descrever as características de uma determinada população, ou fenômeno 

bem como o estabelecimento de relações entre variáveis. Assim, envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coletas de dados como questionários e observação sistemática. 

Quanto aos procedimentos técnicos, de acordo com Gil (apud SILVA e MENEZES, 2005, p. 

21) esta pesquisa está classificada como: a) bibliográfica pois será elaborada a partir de 

material já publicado, principalmente livros e artigos; b) pesquisa de levantamento pois 

envolverá a interrogação direta das pessoas, no caso comunidade acadêmica, cuja percepção se 

deseja conhecer; c) estudo de caso pois realizará estudos no contexto da Faculdade Processus 

visando realizar diagnóstico e fazer proposições quanto à construção da imagem corporativa da 

IES como forma vantagem competitiva em relação ao mercado educacional. 

Para a coleta de dados será utilizado questionários online para obter representatividade bem 

como dar o devido grau de privacidade para que a comunidade acadêmica possa emitir sua 

opinião de forma anônima e voluntária.  

Para a tabulação dos dados serão utilizados recursos computacionais que estão disponíveis nas 

próprias ferramentas de coleta e outros que se fizerem necessários. 

Do ponto de vista do caráter multi e interdisciplinar, esse projeto de pesquisa objetiva integrar 

diversas áreas da administração como gestão estratégica, marketing, psicologia organizacional, 

comunicação, comportamento humano, além de perpassar pela tecnologia da informação e 

comunicação, mídias digitais, mercado educacional e estatística. 



                                                                                           

         
 

                                                                            

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se com o projeto de pesquisa que seja construído um manual de identidade visual 

corporativa bem como apresentadas propostas de uso de mídias sociais de baixo custo que 

possam dar visibilidade à Faculdade Processus a partir de sua imagem corporativa. Baseado nas 

teorias de comunicação e do diagnóstico identificar quais são as ferramentas que irão 

comunicar de forma positiva e que atinjam um maior número de pessoas da comunidade 

acadêmica.  

Objetiva-se também gerar produção acadêmica no formato de artigos, monografias, palestras, 

participações em congressos e em outros eventos.  

  

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

Cronograma 

2017 2018 

Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Elaborar Referencial Teórico x x x x x x 
      

Levantamento Histórico IES x x  
         

Analise da Identidade Visual    x 
         

Análise de atividades   x x 
        

Análise das mídias sociais    x x 
       

Estudo comparativo IES    
 

x 
       

Estudo de cores, marcas, etc 
   

x x 
       

Estudo de ferramentas digitais     x x       

Manual de identidade visual       x x x    

Formas de comunicação        x x x x   

Elaboração de artigos   x   x   x   x 

Apresentação de resultados        x    x 

Relatório Final            x 
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