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RESUMO

Este estudo teve por objetivo diagnosticar a cultura organizacional de uma instituição
de educação profissionalizante por meio dos seus valores e práticas. Partiu-se da
ideia de que a cultura organizacional de uma instituição é um norteador de suas
ações e decisões, e, portanto, torna-se um elemento-chave para reter os melhores
funcionários e manter um ambiente propício ao desenvolvimento da equipe e da
organização como um todo. A fundamentação teórica foi pautada em diversos
autores que estudam cultura organizacional, especialmente Schein (2009), um dos
principais estudiosos deste tema. Trata-se de uma pesquisa descritiva, por meio de
um estudo de caso da Instituição QI, a qual possui 24 unidades distribuídas em
diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Participaram da pesquisa
todos os colaboradores, sendo que a maioria é predominante do sexo feminino, com
a idade variando entre 20 a 34 anos. Utilizou-se e abordagem qualitativa, por meio
da análise dos documentos oficiais da instituição pesquisada, a fim de se verificar os
valores declarados pela direção dessa. E, para a pesquisa de campo utilizou-se a
abordagem quantitativa com a aplicação do questionário do IBACO (Instrumento
Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional) a fim de levantar a percepção
dos colaboradores quanto aos valores e às práticas organizacionais que a tipificam.
Na correlação dos dados demográficos, identificou-se que apenas dois quesitos
tiveram diferenciação na percepção dos valores e das práticas, sendo eles: o da
função professor versus demais colaboradores, tendo como fatores: Satisfação e
Bem-estar dos Empregados x Recompensa e Treinamento. Os resultados
apontaram que os professores apresentaram maior satisfação que os demais. O
outro quesito de relevância se refere às relações interpessoais da mantenedora
versus das unidades, cujos dados indicaram que, para os colaboradores das
unidades, o relacionamento interpessoal entre eles é mais satisfatório do que com os
colaboradores da mantenedora. Após análise dos valores e das práticas
organizacionais, pode-se inferir que a cultura da instituição pesquisa é voltada para
o cliente externo com foco no comprometimento, no aprendizado e na qualidade.
Palavras-chave: Cultura Organizacional; Valores e Práticas Organizacionais;
IBACO.

ABSTRACT

This work is aimed at diagnosing the organizational culture of a Professional
Educational Institution through its values and practices. It started by the idea that the
organizational culture of an institution is the guiding principle for its decisions and
actions, becoming a key element not only to retain the best employees, but also to
provide an enabling environment to develop the staff and the organization as a whole.
The theoretical foundation was based on several authors who study organizational
culture, especially Schein (2009), one of the main scholars on this subject. This study
is characterized as a descriptive research of the type case study of QI Institution,
which consists of 24 units spread by many cities in Rio Grande do Sul state, Brazil.
All its employees took part of this research, most female, whose ages range from 20
to 34 years. The qualitative approach was used by analysing the official documents
of the institution researched, in order to verify the values declared by its directors. To
the field research, the quantitative approach was used with the application of the
IBACO questionary (Brazilian Instrument for Assessing Organizational Culture) in
order to map the emplyees’ perception of the organizational values and practices
which typify the institution. It was identified in the correlated demographic data that
only two variables had different perception of the values and practices: the teachers
versus the other employees, where the Employees’ Satisfaction and Wellbeing X
Reward and Training, the results showed that the teachers demonstrated more
satisfaction than the others. Another relevant variable is related to the interpersonal
relationship in the headquarters versus the units, of which data indicated that among
the employees of the units the interpersonal relationship is more satisfactory than
among the employees of the headquarters. After the analysis of the organizational
values and practices, it is possible to say that the organizational culture is directed
toward the external customer, focusing commitment, apprenticeship and quality.
Key words: Organizational Culture; Organizational Values and Practices; IBACO.
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1 INTRODUÇÃO
A gestão organizacional é o resultado de diversas variáveis tangíveis e
intangíveis que se correlacionam e que nem sempre são percebidas como
influenciadoras de resultados e uma dessas variáveis é a cultura organizacional, que
é a essência de uma organização. E compreendê-la é um elemento decisivo para as
organizações que têm o desejo de se manter vivas em um mercado altamente
competitivo, podendo ser inclusive um diferencial competitivo.
O estudo sobre a cultura organizacional é relevante, pois permite a
compreensão das relações de poder e de como se estabelecem as regras informais
no cotidiano das instituições, bem como possibilita a análise da organização sob
várias perspectivas.Destaca-se que, quando uma organização está sediada em um
único espaço físico, a compreensão da sua cultura acaba sendo um processo
natural, e, de certa maneira, menos complexo. Por outro lado, se esta mesma
organização possui unidades localizadas em diversas regiões de um Estado, os elos
culturais se tornam mais frágeis por sofrerem interferências do meio externo da
localidade em que se encontra, diferente da matriz. Desse modo, cada grupo, nas
unidades, é influenciado no aprendizado da cultura oriunda da direção, mas acaba
perdendo força devido a distância, e pelo fato da cultura local se sobrepor à original
aparecem conflitos na cultura organizacional, podendo interferir no foco estratégico
da organização.
Com base neste contexto, esta pesquisa terá como pano de fundo a
Instituição QI que atua na área de ensino profissionalizante técnico e tecnológico de
nível médio e superior, localizada no Estado do RS, possuindo 24 unidades, sendo
uma mantenedora e 23 unidades. Ressalta-se que, atualmente, a instituição enfrenta
o desafio de constituir e conduzir uma unidade de ação formada por profissionais de
diferentes municípios, muitos deles distantes da direção da instituição a mais de 600
quilômetros, com valores e crenças específicas.
Para que seja possível entender os movimentos e a melhor forma de conduzir
as unidades que estão instaladas em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul,
o diagnóstico da cultura da organização se torna uma ferramenta importante, pois,
por meio dele, poderão ser identificados os valores que permeiam as práticas
organizacionais. Para tanto, esta pesquisa foi realizada aplicando-se o instrumento
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IBACO junto aos colaboradores da Instituição QI. Os principais valores levantados
por meio do IBACO são: Profissionalismo Cooperativo, Profissionalismo Competitivo,
Satisfação e Bem-estar dos funcionários e as Práticas organizacionais que estão
voltadas para a Integração Externa, Programas de Recompensa e Treinamento, e
Promoção do Relacionamento Interpessoal.
Parte-se da premissa de que o diagnóstico da cultura organizacional da
Instituição QI poderá se constituir em um norteador de ações e decisões, e, portanto,
será um elemento importante para compreender a melhor forma de conduzir as
unidades que estão instaladas em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul.
Portanto, a partir deste diagnóstico da cultura da organização, poderão ser
identificados os valores e as práticas que divergem da cultura declarada e desejada
pela organização, e, com isto, facilitará a gestão de todas as unidades, haja vista
que, ao se perder a referência organizacional, corre-se o risco de se navegar à
deriva, já que, perder a cultura significa perder a própria identidade.
Cabe assinalar ainda que, mesmo em uma organização em que a cultura
esteja alinhada com a desejada pela instituição, há o risco de não alcançar os
resultados esperados, possivelmente, devido às forças contrárias existentes no
ambiente. Presume-se, então, que, com estas bases fragilizadas, haja um
desencontro de valores que afetarão os resultados, uma vez que são os valores que
influenciam as práticas e as tomadas de decisões dos seus membros.
Considerando

os

principais

pressupostos

teóricos

sobre

cultura

organizacional, esta pesquisa teve como principal referencial a obra de Edgard
Schein (2009), um dos principais estudiosos sobre o assunto.
1.1

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
“Quais os valores e práticas que constituem a cultura organizacional de

uma instituição de educação profissionalizante do Rio Grande do Sul?”
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1.2

OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo Geral
Diagnosticar a cultura organizacional por meio dos valores e práticas
organizacionais de uma instituição de educação profissionalizante do Rio Grande do
Sul.
1.2.2 Objetivos Específicos
- Caracterizar a cultura organizacional declarada como oficial pela instituição
pesquisada;
- Levantar o perfil sócio-demográfico da organização pesquisada;
- Identificar os valores e as práticas organizacionais que constituem a cultura
organizacional por meio da percepção dos colaboradores;
- Propor um mapa conceitual da cultura organizacional da instituição
pesquisada.
1.3

JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA
Nas

últimas

décadas

o

tema

cultura

organizacional

tem

motivado

pesquisadores de diversas áreas de estudo e de diferentes perspectivas
epistemológicas e ontológicas a compreender as influências que este tema tem na
gestão da organização.

Diferentes contextos culturais podem fazer com que as

organizações tenham que repensar e reorganizar as suas estratégias, a fim de
conseguir validar suas práticas e ações conforme os valores, leis, regras e costumes
locais (KELLEY; WORTHLEY, 1981).
Desse modo, entende-se que a cultura organizacional é um elemento-chave
para a determinação do direcionamento da empresa para reter os melhores
funcionários;

tratar

bem

seus

clientes;

manter

ambientes

propícios

ao

desenvolvimento de competências; e manter discursos coerentes com os valores e
práticas. Então, este tema apresenta grande relevância científica social e profissional,
no sentido sistematizar os estudos científicos já realizados sobre Cultura

19
Organizacional, e demonstrar um estudo de caso real, contribuindo para o
crescimento empresarial e a sobrevivência em um mercado tão competitivo. Ao
mesmo tempo em que devolve para a empresa pesquisada uma contribuição
concreta por meio do diagnóstico e do mapa conceitual de sua cultura
organizacional, atendendo, assim, à exigência de um mestrado profissional conforme
exigências da CAPES.
Tendo em vista o exposto, a compreensão da cultura organizacional, seja da
matriz ou das unidades, se torna relevante para o alinhamento dos Valores e das
Práticas Organizacionais da instituição como um todo. Neste sentido, esta pesquisa
busca diagnosticar a cultura da organização por meio de seus valores de sua prática
para, assim, servir de ferramenta para possíveis tomadas de decisões e condução
da organização pesquisada.
1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
No capítulo 1, apresenta-se uma introdução sobre o tema da pesquisa,

contextualização, o problema, os objetivos da pesquisa, justificativa e estrutura da
dissertação.
O capítulo 2, trata do quadro teórico de referência e apresenta o levantamento
da bibliografia existente sobre os conceitos, níveis e elementos da

cultura

organizacional; Conceitos e funções dos Valores e Práticas Organizacionais; e um
histórico da Educação Profissionalizante no Brasil.
No capítulo 3, demonstra-se a metodologia, especificando o problema; a
definição das categorias analíticas ou variáveis; instrumento, universo e limitação da
pesquisa e amostra; Aspectos éticos envolvidos na condução da pesquisa.
No capítulo 4, aborda-se a apresentação e análise dos resultados; Trajetória
das Escolas e Faculdades QI; Perfil sócio-demográfico dos participantes; Dados da
pesquisa IBACO; Análise da correlação entre as variáveis sócio demográficas, os
valores e as práticas organizacionais.
No capítulo 5, apresenta-se o artefato Mapa Conceitual.
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No capítulo 6, apresentam-se as considerações finais.
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
A fim de subsidiar a pesquisa, apresenta-se uma revisão de fundamentos
teóricos relacionados aos principais conceitos e pressupostos de cultura
organizacional por meio de valores e práticas organizacionais.
Para compreensão do objeto deste estudo, foram pesquisados na literatura os
principais temas que compõem os fenômenos de investigação, tais como: cultura
organizacional, valores organizacionais, níveis da cultura, elementos da cultura e
práticas organizacionais. Ressalta-se que os valores e as práticas organizacionais
serão o foco principal do estudo da cultura, tendo em vista que o instrumento
utilizado para a pesquisa é o Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura
Organizacional (IBACO), o qual avalia a cultura organizacional por meio dos valores
e práticas organizacionais que as tipificam.
2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL
A fundamentação teórica da cultura organizacional comporta ideias de várias
áreas de conhecimento. Inicialmente, o conceito de cultura organizacional foi
elaborado a partir da antropologia. A abordagem antropológica permite identificar as
diferenças entre cultura de povos, tribos e grupamentos humanos. Ao tratar de
cultura sob o prisma da antropologia, cabe mencionar a afirmativa de Laraia (2001)
de que por meio de histórias narradas por viajantes na antiguidade era possível
observar curiosidade entre um povo e outro, e que já havia nesta época uma
preocupação em traçar um paralelo sobre questões culturais e biológicas.
Em geral, a cultura é constituída por diversos elementos, tais como:
ferramentas, implementos, utensílios, armamentos, costumes, instituições, valores,
crenças, rituais, mitos, jogos, obras de arte, agrupamentos humanos dentre outros.
Isto foi tratado por Kottak (1994) ao afirmar que existe uma aproximação sobre o
conceito de cultura organizacional entre as diversas perspectivas teóricas de
diferentes autores, e que cada cultura pode ser caracterizada por um conjunto de
atributos e valores-chave específicos, os quais tornam possível distinguir a cultura
de uma organização em relação à outra.
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A palavra “cultura” não nasceu nas ciências administrativas. É um termo
bastante antigo já na sociedade romana, e era empregada no sentido de produtos
cultivados na terra e no desenvolvimento da infância relacionado com a educação e
ao cuidado com os deuses, mas, ao longo dos anos, seu significado vem sofrendo
alterações, mas não perdeu de todo o significado dado pelos romanos. Na expansão
imperialista e no contexto mercantilista, a palavra “cultura” passou a ser empregada
como entendimento de costume, fazendo referência às crenças e às linguagens, de
diferentes povos, sendo importante para os relacionamentos comerciais entre os
povos, como também de relação de dominação (PAIVA; SAMPAIO, 2003).
Para a antropóloga Durhan (1984), cultura não pode ser entendida como algo
padrão, que produz condutas idênticas ou determina um formato estanque de como
as coisas devem ser feitas, mas ela está mais para regra do jogo, que permite que
seja criada uma infinidade de possíveis jogadas. Por outro lado, Laraia (2001, p. 25),
por meio de seus estudos, diz que o Inglês Edward Tylor (1832-1917) sintetiza o
termo cultura como sendo um todo complexo que “inclui conhecimentos, crenças,
arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo
homem como membro de uma sociedade”, e Morgan (2013) coloca que pode se
entender que cultura significa que diferentes grupos de pessoas têm diferentes
modos de vida.
Hofstede et al (1990) coloca que a cultura distingue um grupo de outro e os
membros de uma organização de outra, sendo sempre um fenômeno coletivo
compartilhado por indivíduos de um mesmo ambiente social, e que a cultura
organizacional é resultante de uma dinâmica cultural da sociedade na qual está
inserida.
Atualmente os estudos sobre a cultura com foco na administração têm várias
abordagens, teórica e metodológica, sendo que a primeira geração deste estudo
focalizou a análise dos elementos da cultura de uma sociedade os quais pudessem
se chocar com as proposta de gestão organizacional (PAIVA; SAMPAIO, 2003).
O conceito de cultura entrou na teoria administrativa no final da década de
1950 e este interesse pelo tema se deu por conta da expansão geográfica das
empresas multinacionais, que nas aberturas de novas filiais ou sucursais, se
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deparavam com processos que funcionavam no local de origem da organização
perfeitamente e fora dele passavam a não dar resultados. Nesse sentido, houve a
necessidade de se entender como a cultura influenciava a dinâmica e os processos
das organizações quando estas estão fora do seu ambiente original (FLEURY E
SAMPAIO, 2002).
Para responder a questão de como o contexto cultural influencia a
organização, Smircich (1983) desenvolveu um esquema por meio da figura 1, a qual
mostra como isto se dá, em que cada membro da organização (representado como
um círculo) é visto como portador da cultura obtida em um contexto cultural externo
a ela.
Figura 1 – Influência Contexto Cultural na Organização

Fonte: Smircich (1983, p. 343)

Bedani (2008), em sua tese, coloca que o primeiro esboço conceitual
construído sobre cultura organizacional foi creditado a Edgar Schein e que a teoria
sobre cultura organizacional se apoia em referenciais oriundos da sociologia,
psicologia, ciências políticas e antropologia (REIS, 2012). O pesquisador Sampaio
(2004, p. 43) afirma que “o conceito de cultura organizacional abandonou o contexto
sociocultural como origem dos fenômenos em estudo e voltou-se para o ‘interior’ das
organizações e das corporações”, e segundo Maximiano (2000, p. 25), organização
é “uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar esforços
coletivos”.
Schein (1988) fez uma retrospectiva sobre cultura organizacional em que
afirma que o interesse pelo tema teve início na década de 1940 na esfera da
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psicologia, mas, nesta época, não se tinha um conceito de cultura organizacional.
Somente a partir da década de 1970 é que a psicologia organizacional se interessou
pelo tema, como um construto que permitiu analisar os arquétipos de
comportamento organizacional dos grupos e da dinâmica organizacional como um
todo.
Foi nos anos 80 que os estudos sobre cultura organizacional ganharam força
com o surgimento da teoria contingencial da administração, com a ideia de que o
excelente desempenho das empresas japonesas se deu pelo envolvimento dos
colaboradores com os valores e a filosofia das organizações, criando a sua cultura
organizacional, que possui várias visões, pois algumas empresas enfatizam o lado
estratégico, outras, o operacional e outras, o sociólogo. Assim, a ideia que passou a
prevalecer é que as empresas deveriam inculcar nas pessoas suas crenças e seus
valores básicos, e que, quanto mais compartilhassem essa filosofia, maior poderia
ser o sucesso da empresa (FERREIRA; ASSAMAN, 2002).
Autores como Fleury (1987), Freitas (1991) e Morgan (2009) também
sustentam a ideia de que o assunto despertou maior interesse a partir dos
excelentes resultados econômicos apresentados pelas empresas Japonesas.
Apoiados neste pressuposto, pesquisadores começaram a realizar pesquisas com
objetivo de averiguar as verdadeiras e reais implicações, também a desenvolver
métodos de mensuração (FERREIRA ; ASSAMAN, 2002).
Na década de 1970, foi introduzido o conceito de cultura organizacional e
1980 foi a década da elaboração teórica, que teve como marco histórico, em 1983, a
publicação de uma edição exclusiva sobre o tema cultura na revista Administrative
Science Quarterly e Organizational Dynamics em que o interesse pelo assunto se
consolidou junto ao meio acadêmico.
A década de 1990 foi marcada como um período de discussão sobre as
teorias constituídas, porém não é possível vislumbrar a fase de acomodação teórica
deste assunto em virtude do tema tratar de um constructo complexo e por ainda
apresentar divergências conceituais entre os teóricos (BEDANI, 2008). Para Freitas
(1999), o assunto cultura organizacional está completamente incorporado nas
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ciências organizacionais e não corre mais o risco de ser considerado um modismo
passageiro.
Na visão de Schein (2009), cultura é um conceito abstrato, mas com
consequências comportamentais e atitudinais muito concretas. A cultura de um
grupo é determinante nos seus resultados, e, por isto, tem uma função relevante:
apontar os fenômenos que estão abaixo da superfície, ou seja, os modelos que
formam as causas e estas que dão origem aos efeitos, independentemente se
financeiros, diplomáticos, de bem-estar, etc. Este autor destaca, ainda, algumas
características que demarcam a cultura organizacional, são elas: estabilidade
estrutural, profundidade, extensão e padronização ou integração como constituintes
da cultura. Essas características devem ser ensinadas aos novos integrantes como
forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação à organização e a suas
estratégias.
No início da organização não existe ainda uma cultura, uma vez que
apenas os pressupostos dos líderes fortes estão presentes, os quais
não se confirmaram ainda como válidos e não se transformaram em
artefatos estáveis, existindo apenas um clima organizacional que
precede a formação de uma cultura futura. Em ciclo, quando a
cultura estiver estabilizada o clima organizacional será uma
manifestação dessa cultura (FERRAZ, 2008, p. 39).

A cultura organizacional torna-se estável, pois é construída pelos acertos e
erros dos seus membros, sendo a parte mais profunda de um grupo, cobre todo seu
funcionamento e implica que rituais, clima, valores e comportamentos vinculem-se
em um todo coerente, e este último aspecto seria a essência da cultura. Assim,
Schein (2009, p. 16) define a cultura como: “um padrão de suposições básicas
compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava seus
problemas de adaptação externa e de integração interna”.
Esta definição remete para os modelos adotados por um grupo para sua
sobrevivência frente às intempéries do clima, do ambiente, dos grupos rivais, da
própria organização etc. Identifica-se como elemento essencial nesta análise a
concepção de cultura como algo compartilhado e praticado por todos os membros,
mas em constante mutação na medida em que as exigências externas ou as
motivações internas assim o fazem. Nessa direção, Schein (2009) aporta dois
importantes conjuntos de problemas com que todos os grupos devem lidar: a)
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sobrevivência, crescimento e adaptação em seu ambiente; e b) integração interna,
que permite o funcionamento diário e a capacidade de adaptar-se e aprender que
irão influenciar na solidificação da cultura da organização.
Reforçando estas afirmações, Schein (2009) aponta que a cultura
organizacional emerge de três fontes: as crenças, os valores e as suposições dos
fundadores da organização, das experiências de aprendizagem dos membros do
grupo à medida que a organização se desenvolve, e por novas crenças, novos
valores e novas suposições introduzidos por novos membros e líderes. Contudo, o
peso das fontes, de acordo com Schein (2009), recai fortemente no primeiro aspecto,
especialmente porque são os fundadores que escolhem a missão básica e o
contexto ambiental em que o grupo operará, além de selecionarem seus membros.
Destaca-se, ainda, que os movimentos sociais, os grupos políticos ou as
organizações não se formam acidentalmente, mas são orientados por uma meta
definida, por um ou mais indivíduos.
Segundo Schein (2009, p. 211), “a cultura é criada por experiências
compartilhadas, mas é o líder que inicia esse processo ao impor suas crenças,
valores e suposições desde o início” e alerta para a necessidade de os líderes se
tornarem conscientes das culturas em que estão inseridos e, do contrário, essas lhes
gerenciarão.
A fixação e a transmissão da cultura, por sua vez, são encaradas como
processos que os líderes dispõem para reforçar a adoção de suas próprias crenças,
de seus valores e de suas suposições. De início, Schein (2009) elenca o carisma
como misteriosa capacidade de atrair a atenção dos subordinados e de se
comunicar. Contudo, pela nebulosidade com que essa qualidade se apresenta,
acabou sendo deixada de lado, dando lugar a seis principais mecanismos de fixação
e a seis mecanismos de articulação secundária e de reforço, conforme o Quadro 1.
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Quadro 1- Como Líderes fixam Crenças, Valores e Suposições
Principais Mecanismos de Fixação
Ao que os líderes prestam atenção e o que eles mensuram e habitualmente controlam:
 Como os líderes reagem a incidentes críticos e a crises organizacionais;
 Como os líderes alocam recursos;
 Como os líderes deliberam sobre a modelagem de papéis, o ensino e o coaching;
 Como os líderes alocam recompensas e status;
 Como os líderes recrutam, selecionam, promovem e demitem. São os mecanismos de
articulação secundária e de reforço.







Mecanismos de Articulação Secundária e Reforço:
Design e estrutura organizacional;
Sistemas e procedimentos organizacionais;
Ritos e rituais da organização;
Design do espaço físico, das fachadas e dos edifícios;
Histórias sobre eventos e pessoas importantes;
Declarações formais da filosofia, dos credos e dos códigos organizacionais.

Fonte: Schein (2009, p.230)

Para Morgan, (2013), a cultura corporativa é muito mais do que os olhos têm
capacidade de enxergar e que, ao se deter somente no nível dos artefatos como
lemas ou métodos e técnicas, não fazem mais que tangenciar o que, de fato, é a
cultura organizacional. O autor destaca que, para entender a cultura de uma
organização, é preciso entender, também, os aspectos mais banais do seu cotidiano,
bem como, os mais expressivos do processo de construção da realidade que, muitas
vezes, são um tanto quanto sutis, pois a cultura organizacional nasce das pessoas e
que não é uma questão tão previsível que se possa manipular tão facilmente.
É comum se olhar a cultura como se fosse algo moldável ou, simplesmente,
representada por símbolos, heróis. No entanto, a parte principal dela não é visível,
isto porque a cultura está dentro da cabeça das pessoas e as pessoas fazem parte
de uma organização, na qual influenciam e são influenciadas por ela, que também
estão inseridas em uma sociedade que tem um contexto social, e muitas vezes, de
diferentes nacionalidades, com crenças e valores, e uma cultura própria e específica.
Isto remete à afirmação de que a cultura serve para a própria sobrevivência das
organizações, bem como, para a sobrevivência da própria comunidade e de demais
públicos de relacionamento (MORGAN, 2013).
Nesta direção, a estruturação e aplicação da análise da cultura organizacional,
na visão de Oliveira (2010), podem oferecer as seguintes facilidades: desenvolver a
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competência interpessoal; mudar os valores pessoais; crescer a compreensão das
equipes de trabalho objetivando a redução de atritos, tensões e conflitos; gerar
informações objetivas e subjetivas, válidas e pertinentes, sobre as realidades da
organização.

Assim, a consolidação da cultura organizacional é um processo

dinâmico de aprendizagem (psicossocial), que permite ao indivíduo se organizar e
compreender a realidade interna, sempre em mutação, em função das constantes
pressões e mudanças do ambiente interno e externo (MORGAN, 2013).
No que tange o ambiente externo, este processo pode ainda ser ampliado,
como no caso das organizações que possuem filiais em diversas cidades ou mesmo
em diferentes países, exige a coexistência de vários grupos ou equipes de trabalho,
gerando a formação de subculturas, que têm como meta comum produzir os bens ou
serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores e as expectativas suas
e da sociedade local. É muito importante que estas sub culturas sejam respeitadas,
sob pena de que a cultura mãe não venha a ser adotada dentro de um significado
vigente na organização, fazendo que, em cada um dos subgrupos existentes não
processe as informações em consonância com a ideologia, os valores e os
processos de liderança da organização (FLEURY;FISCHER, 1996).
Nesse ínterim, Morgan (2013, p. 144) coloca que as “culturas dos países
determinam o caráter da organização, seja ela japonesa, árabe, chinesa, canadense
francesa ou americana”, afirma que, entre uma nação e outra, existem diferenças
relevantes e, entendendo essas diferenças, é mais simples compreender as práticas
estrangeiras, com isso, se ganha mais habilidade de se dar conta das próprias
práticas, este autor também fala que a organização pode ser vista como uma
minissociedade e essa metáfora ajuda a entender melhor o funcionamento da
organização, dentre as razões, ele elenca ser possível ver as variedades culturais
entre as nações, que as organizações podem ter sua própria cultura, em que os
acontecimentos nas organizações são desdobramentos do que está na cabeça das
pessoas, que existe cultura uniforme e também fragmentada, e uma organização
baseia-se em significados compartilhados, os quais fazem com que as pessoas na
organização hajam de forma organizada.
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2.1.1 Conceitos de Cultura Organizacional
Examinando a literatura, evidencia-se que a cultura organizacional tem sido
conceituada de diferentes formas e perspectivas teóricas, por ser composta por um
conjunto de elementos tangíveis, intangíveis e complexos, mas todas as abordagens
incluem, dentre outros, valores e crenças como elementos-chave para sua definição.
Para Freitas (2007), estudos sobre o tema cultura organizacionais têm como
base conceitos emprestados da antropologia cultural. É possível identificar diversas
correntes que conceituam de diversas formas este assunto, e, nessa direção, Baltieri
(2011) coloca que não é tarefa simples conceituar cultura organizacional, tendo em
vista tratar-se de fenômeno complexo afirmando que não existe um consenso por
parte dos teóricos sobre a definição do conceito de cultura organizacional.
No entender de Russo (2010, p. 15), a cultura organizacional: “inclui
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade
ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Ela é
composta por três sistemas: material (produtivo); psicossocial (comunicação e
interação) e ideológico (valores vigentes na organização).
Santos (2000, p. 38) define cultura organizacional como "valores e crenças
compartilhados pelos membros de uma organização, a qual funciona como um
mecanismo de controle organizacional, informalmente aprovado ou proibido
comportamentos e que dá significado, direção e mobilização para os membros da
organização".
Para Souza (1978, p. 36), “cultura organizacional é o conjunto de fenômenos
resultantes da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um sistema”.
Schein, (2009, p. 16), define cultura organizacional como “um padrão de suposições
básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo, à medida que solucionava
seus problemas de adaptação externa e de integração interna”.
Para Robbins (2005, p. 375), a cultura organizacional é “um sistema de
valores compartilhados pelos membros que diferencia uma organização das demais”.
Também podendo ser interpretado como um conjunto de atributos-chave que são
valorizados pela organização. Deal e Kennedy (1982, p. 15) conceituam cultura
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organização como sendo “valores, heróis, ritos, rituais e comunicações, um sistema
informal de regras que indicam como as pessoas têm que se comportar na maior
parte do tempo”.
Fleury (1989) conceitua cultura organizacional como sendo um conjunto de
valores e pressupostos básicos, expresso em elementos simbólicos, que, em sua
capacidade de organizar, ordenar, estabelecer a identidade organizacional, conferir
significações, tanto agem como instrumento de comunicação e consonância como
abrigam e instrumentalizam as relações de dominação.
Martins e Terblanche (2003) conceituam cultura organizacional como sendo
valores enraizados e até inconscientes de crenças compartilhadas por membros de
uma organização. Freitas (2005, p. 97) conceitua CO como um instrumento de poder
e como:
um conjunto de representações imaginárias sociais que se constroem e
reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se
expressam em termos de valores, normas, significados e interpretações,
visando um sentido de direção e unidade, tornando a organização fonte de
identidade e de reconhecimento para seus membros.

Na visão de Tamayo (1996, p. 175), “a cultura consiste de elementos
compartilhados que constituem os padrões para perceber, pensar, agir e comunicar”.
Schneider (1994, p. 9), conceitua cultura organizacional como sendo “a maneira pela
qual nós fazemos as coisas por aqui para termos sucesso”. Para Silva et al. (2012),
“a cultura organizacional é um conjunto de características que a organização valoriza,
compartilha e utiliza para atingir seus objetivos, formando a personalidade da
empresa, fator determinante para seu sucesso, e que diferencia uma organização
das outras.”.
Assim, a cultura organizacional é definida como valores e crenças
compartilhadas pelos membros de uma organização. Corroboram com este conceito
Deal e Kennedy (1982); Fleury (1989); Santos (2000); Martins e Terblanche (2003);
Freitas (2005); Robbins (2005) e Russo (2010). Já Tamayo (1996) acrescenta, ainda,
que a cultura organizacional consiste em complementos que constituem os padrões
para perceber, pensar, agir e comunicar, e Schein (2009) complementa que é uma
aprendizagem compartilhada em um determinado grupo, abrangendo os aspectos
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comportamentais, emocionais, cognitivos e elementos psicológicos que respondem
pelo relacionamento das pessoas. Schein é reconhecido como um dos pioneiros do
conceito de “Cultura Organizacional” e, para ele, toda a cultura exibe três níveis
distintos: artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas que serão
apresentadas a seguir.
2.1.2 Níveis da Cultura Organizacional
Este item tratará dos níveis da cultura organizacional segundo a visão dos
seguintes autores: Schein (2009) Hosftede (1994), Groeschl e Doherty (2000),
Trompenaars (1993), Fleury e Sampaio (2002).
Segundo Schein (2009), a cultura organizacional se apresenta em três níveis,
que vão do mais visível num crescente até o mais invisível, implícito, conforme a
Figura 2, a qual mostra que os níveis interagem entre si. Sampaio (2004) argumenta
que os níveis propostos por Schein interagem entre si, e que, para a melhor
compreensão dos artefatos visíveis, se faz necessário entender os níveis mais
inferiores.
Figura 2 – Níveis da cultura organizacional

Fonte: Schein (2009, p. 24)

O primeiro nível é o mais externo, superficial, e perceptível da cultura, é o
nível dos artefatos, que engloba os fenômenos que são possíveis de se observar e
as coisas concretas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma
organização, que podem ser: os símbolos, as histórias, os heróis, os lemas, as
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cerimônias anuais, a estrutura física, a linguagem os jargões, os ritos, as práticas,
processos e os comportamentos, nesse primeiro nível, os fenômenos são visíveis e
claros, sendo os que mais rapidamente impactam os membros da organização
(SCHEIN, 2009).
O segundo nível engloba as crenças e os valores expostos, os valores
manifestos, que orientam o comportamento dos membros, como as normas e regras
que norteiam como o grupo deve agir tanto individualmente como coletivamente, os
quais se manifestam por meio das estratégias, das metas, da filosofia, dos padrões
de comportamento, dos princípios,

das ideias, do sistema de premiação e, até

mesmo, como o membro do grupo ou da organização deve interagir com os clientes
(SCHEIN, 2009).
O terceiro nível ou das suposições básicas, são aquelas que foram
internalizados pelo grupo por meio de aprendizado realizado em conjunto, o qual
formou o jeito de perceber, sentir e pensar a respeito das coisas, é o nível mais
íntimo, profundo, oculto e intangível, manifestado por meio de crenças inconscientes,
percepções, sentimentos e pressuposições dominantes, e nas quais os integrantes
da organização acreditam e assumem como verdadeiro, conforme Figura 3, ou seja,
as certezas compartilhadas, sendo assim, este nível vai representar a parte mais
profunda da cultura organizacional, que são as certezas tácitas do grupo o qual dá
aos seus membros a forma de como se obter sucesso na organização (SCHEIN,
2009).
Figura 3 – Parte Invisível da Cultura Organizacional

Fonte: Assis, (2013)
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Este autor também coloca que este nível mais profundo é considerado tão
óbvio por seus membros que não necessita ser enunciado, e vão ser estes
elementos que irão influenciar, mais fortemente, a CO, esta parte da cultura é tão
assumida como verdade que não costuma ser confrontada e, por isso, é difícil de ser
mudada.
Outro autor que fala a respeito dos níveis da cultura é Hofstede (1994), que,
por meio da Figura 4, da forma visível, representativa de como é a cultura
organizacional, ele apresenta um modelo em forma de espiral em que se sobrepõem
camadas de elementos da cultura como os rituais, heróis e símbolos, classificados
como visíveis ou possíveis de serem vistos, já no centro da Figura, estão os valores,
e, permeando todos os elementos, estão as práticas organizacionais partilhadas
diariamente na organização juntamente com os sentimentos conscientes e
inconscientes que se manifestam na conduta das pessoas.

Figura 4 – Níveis da manifestação da cultura organizacional

Fonte: Hofstede et al. (1990, p. 291).

Groeschl e Doherty (2000) trazem a metáfora da cebola para representar os
níveis da cultura organizacional, colocando que, no centro da CO, estão as
suposições básicas. Já na parte mais externa, está o comportamento e, entre estas
duas camadas, estão os valores, conforme Figura 5:
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Figura 5 – Metáfora da cebola

Fonte: Groeschl e Doherty (2000)

Corroborando com as ideias de Groeschl e Doherty (2000), Trompennars
(1996) propõe, conforme na Figura 6, um modelo, com o objetivo de fornecer melhor
compreensão sobre a sua própria cultura, pois alude que assim as organizações
seriam mais bem-sucedidas ao compreender como as pessoas pensam e agem na
organização.
Figura 6 – Dimensões culturais

Fonte: Trompenaars (1996, p. 51)

Como pode ser observado na Figura 6, no centro ou na parte mais profunda,
estão as premissas básicas, que é a cultura implícita, também chamada da
sobrevivência; na camada intermediária, estão os valores representados pelo “bem”
e “mal”, sobre o que é considerado certo ou errado, e estão fortemente ligados ao
que o grupo compartilha e acredita como ideal; já as normas representam a parte
mais formal, como os regulamentos convencionados e um nível mais informal
representado pelo controle social; no nível externo, estão os artefatos e produtos,
que é a cultura explícita, e podem ser representados pela realidade possível de se
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observar, como a arquitetura, a forma de vestir, comer e de fazer arte
(TROMPENNARS, 1996). Também nesta linha, Fleury e Sampaio (2002)
apresentam um modelo de diagnóstico da cultura que vai ao encontro das ideias
apresentadas por Hofstede em que os valores são o centro da cultura organizacional
e propõem a metáfora da cebola para diagnóstico da cultura de uma organização,
conforme a Figura 7:
Figura 7 – O processo de desvendar a cultura de uma organização

Fonte: Fleury e Sampaio (2002)

Na camada mais superficial, estão os elementos visíveis, que podem ser o
comportamento dos seus membros e o ambiente da organização; já na camada
intermediária, estão as histórias, os mitos, os heróis e a Figura dos fundadores; na
parte mais profunda, estão os valores da organização que, por meio de um cristal
formado pelas políticas e práticas, atravessam todas as camadas, de acordo com
estes autores, para chegar ao diagnóstico da cultura, é necessário trabalhar com
uma perspectiva histórica observando o contexto de como a organização foi criada
por seus fundadores.
Na visão de Schein (2009), Groeschl e Doherty (2000) e Trompenaars (1993),
os valores organizacionais são elementos intermediários da cultura organizacional,
enquanto para Hosftede (1994) e Fleury e Sampaio (2002), esses fazem parte da
base da cultura organizacional. Neste subcapítulo, foi possível ver, por meio de
ilustração, os diversos modelos propostos por estes autores, os quais dividiram a
cultura em níveis nos quais os elementos foram classificados ou agrupados segundo
seu grau de profundidade. Bedani (2014) afirma que a cultura é um fenômeno que
pode ser analisado a partir da inter-relação dos seus elementos, os quais serão
apresentados no próximo capítulo.
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2.1.3 Elementos da Cultura Organizacional
Em um esforço para compreender alguns elementos da cultura organizacional,
Freitas (1991, p. 75) sugere a presença de um componente hipnótico pelo qual as
mensagens e os comportamentos são objetos de aplauso e adesão, e que se
formaliza em elementos que passam por meio de:
a) valores: definição daquilo que é importante para se atingir o sucesso;
b) crenças e pressupostos: aquilo que é tido como verdade pela
organização, e que tende a se tornar inconsciente e inquestionável;
c) ritos, rituais e cerimônias: atividades planejadas que tornam a cultura mais
tangível e coesa;
d) histórias e mitos: narrativas de eventos ocorridos que informam sobre a
organização e histórias consistentes com os valores organizacionais, mas
com sustentação nos fatos, respectivamente;
e) tabus: demarcação de áreas de proibição, orientando o comportamento
com ênfase no não permitido;
f)

heróis: personagens que incorporam os valores e condensam a força da
organização;

g) normas: regras que defendem o comportamento do que é esperado,
aceito e sancionado pelo grupo;
h) processos de comunicação: possui funções de transformar o corriqueiro
em algo brilhante.
Estes elementos foram também demonstrados em um esquema pela mesma
autora, e apresentado na figura 8:
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Figura 8 - Elementos da Cultura Organizacional

Fonte: Freitas, (1991, p. 76)

Assinala-se, ainda, que esses elementos, muitas vezes, são aplicados por um
dos setores nomeados como guardião da cultura, os recursos humanos, que
promovem a aceitação, a consolidação, a manutenção e as mudanças culturais
(FREITAS, 1991). A autora compreende que as atribuições deste departamento
sejam: desenvolver um perfil adequado à cultura da empresa, criar um processo de
desenvolvimento e treinamento, divulgar histórias que reafirmem os valores da
organização, criar um sistema de reconhecimento aos profissionais que se destacam,
ter um programa de meritocracia, plano de carreira, programa de comunicação
interna, e, por fim, recuperar os que não se enquadram na cultura da empresa.
Ressalta-se que estes elementos, muitas vezes, são aplicados por um dos
setores tido como guardião da cultura, normalmente; o setor de Recursos Humanos,
que, de acordo Freitas (1991, p. 75), promove a “aceitação, consolidação,
manutenção e mudanças culturais”. A autora destaca; também, algumas atribuições
deste setor, são eles: a definição de perfis compatíveis com os valores
organizacionais, que orientarão o recrutamento e a seleção; o desenho de
programas de treinamento e de desenvolvimento; a elaboração de sistemas de
compensação e de status; a definição de carreiras e critérios de avaliação; a
recuperação de “desviantes”; a preparação de solenidades para destacar o
comportamento exemplar; a veiculação de histórias que revigoram os valores; a
definição e interpretação de mensagens adequadas por meio da imprensa interna.
Com isso, se estabelece a estrutura executiva de manutenção daqueles
pressupostos iniciados pelos líderes.
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Ainda, Freitas (1991) aponta o elemento que pode, inclusive, ser a resposta
para o “hipnótico” citado precedentemente, qual seja, o “afetivo”, aquela motivação
apaixonante, muitas vezes, irracional (ou inquestionável), que serve de estímulo à
ação e à lealdade do sujeito para com a organização. Afinal, age-se de forma
simplista ao se eleger somente o retorno financeiro como a mola propulsora do
desenvolvimento de um profissional. E, aqui, se fortalece a relevância de se
pesquisar acerca da cultura organizacional, como complexo de circunstâncias
capazes de mover o indivíduo rumo àquela direção.
Dentre os elementos da cultura, os valores são os mais relevantes deles, pois
são o alicerce da cultura organizacional (Deal e Kennedy, 1982) e são eles que
darão sentido e significado aos demais elementos da cultura, o que motivará as
práticas organizacionais, sendo responsável em nortear o comportamento dos
membros na organização (SCHEIN, 2009). Neste sentido, se faz necessário levantar
o referencial sobre o mesmo a fim para dar maior embasamento ao tema cultura
organizacional.
2.2

VALORES ORGANIZACIONAIS

Este item tem como objetivo fazer uma breve revisão literária sobre valores
organizacionais, no sentido de atender o objetivo geral desta pesquisa, que é
diagnosticar a cultura organizacional por meio dos valores e das práticas
organizacionais, e também fundamentar o instrumento o qual vai avaliar cultura
organizacional por meio dos valores organizacionais e práticas organizacionais, em
que será abordado o tema “valor” e, em seguida, “valor organizacional”, para
tanto, a revisão se dará por meio do estudo dos teóricos da área.
Valores são objetos de estudos de diversas ciências, entre elas, a Economia,
Filosofia, Psicologia e Antropologia, entre outras, e, nesse sentido, os valores podem
ser observados e analisados sob vários ângulos e várias visões, dependendo da
área de interesse do estudo, como, por exemplo, valores nas ciências econômicas
têm caráter monetário, já na filosofia, a palavra valor é caráter de ética, moral e de
princípios (PATTISON, 2004). Dialogando com esta ideia, Tamayo (2005, p. 7) diz

39
que os valores variam entre várias categorias, podendo ir de “valores financeiros até
valores morais, passando pelos valores de pessoas e de grupos”.
Os valores também se caracterizam como elementos que fundamentam a
essência do fenômeno cultural (Sackmann, 1992; Schein, 1985), tendo em vista que
permeiam as relações sociais.
Nesse sentido, a definição de valores organizacionais proposta por Tamayo é
inspirada nos valores da sociedade em que está inserida e nos valores de seus
membros, e também nas crenças e nos princípios relativos a metas que orientam a
vida da organização em que o aspecto cognitivo é um elemento básico, ou seja,
formas de conhecer a realidade organizacional e, no aspecto motivacional, propõem
que a raiz desses valores seja motivacional, expressando os interesses de um
indivíduo, influente na empresa. (GONDIM; TAMAYO, 1996).
Os valores representam a filosofia de uma organização e são elementos que
fornecem a seus membros as concepções do que é importante naquele ambiente e,
por serem compartilhados, devem ser aceitos por todos. Os valores organizacionais
são guias do comportamento organizacional, fornecem código de conduta e de
interpretações, e orientam posicionamentos, tomada de decisão, liderança e a forma
de resolução de problemas (SCHEIN, 1985; HOFSTEDE et al., 1990; DIAS, 2003;
FREITAS, 2007).
Pattison (2004) argumenta que a palavra valor ganhou popularidade no
sentido de indicar algo bom, ético e de vantagem para quem as possui, e, assim, se
uma organização tem valores, ela passa a ser melhor percebida, mas que isto é uma
forma incompleta de olhar o sentido da palavra valor, limitando o seu significado que,
em realidade, é mais profundo. Em resposta à argumentação deste autor, pode-se
utilizar o conceito de Tamayo (1998, p. 57) em que ele coloca que a palavra valor:
Diz respeito à oposição que o ser humano estabelece entre o principal e o
secundário, entre o essencial e o acidental, entre o desejável e o
indesejável, entre o significante e o insignificante. Ela expressa a ausência
de igualdade entre as coisas, os fatos, os fenômenos ou as ideias. Dessa
forma, aplica-se o termo valor em todas aquelas circunstâncias em que uma
delas é julgada superior a outra, em que uma delas é objeto de preferência.
O valor implica, portanto, no rompimento da indiferença do sujeito diante
dos objetos, do comportamento, dos eventos ou das ideias. A manifestação
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de preferência por algo ou por alguém é, talvez, o componente mais comum
da vida quotidiana.

Hofstede (1994) afirma que os valores são adquiridos, e este processo se dá
por meio de três etapas, em que a primeira etapa se inicia na infância com a família,
aprendendo os valores nacionais; a segunda etapa acontece na escola na qual se
dá a cultura ocupacional; e se completa com a terceira etapa por meio das relações
de trabalho, em que se conhecem os valores da cultura organizacional.
Valores são elementos da cultura organizacional e Schein (2009) os
categoriza em três níveis: um elemento intermediário, ou seja, que está entre as
suposições básicas, que são as crenças, as percepções, os pensamentos e os
sentimentos, assumidos como verdadeiros, e os artefatos, que são as estruturas e
os processos visíveis, sendo que os valores vão influenciar e dar significado aos
artefatos visíveis, já para Hofstede et al. (1990) e Fleury e Sampaio (2002), os
valores são os elementos básicos da cultura, e os colocam como elementos centrais
da cultura organizacional.
Para Tamayo (1998, p. 57), os valores pessoais, ou seja, os valores
individuais dos empregados não devem ser confundidos com os valores
organizacionais.
Valores organizacionais são os valores percebidos pelos empregados como
sendo efetivamente característicos da organização. Trata-se, portanto, de
princípios e crenças compartilhados pelos empregados, que orientam o
funcionamento e a vida da organização. Eles expressam opções feitas pela
empresa através de sua história, preferências por comportamento, padrões
de qualidade, estruturas organizacionais, estratégias de gerenciamento etc.

Tamayo; Mendes; Paz (2000), na busca de definir os valores organizacionais,
destacam os seguintes aspectos:
- O aspecto cognitivo se constitui um elemento básico, estabelecendo o que é
importante ou não para a organização, sob este ponto de vista os valores se
constituem das crenças vivenciadas pelos membros das organizações e
compreendidas, aceitas como princípios que dão o direcionamento de como todos
na organização devem agir no sentido de atender os objetivos propostos, ou seja,
nem toda a crença vai formar um valor.
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- O aspecto motivacional são os valores que expressam interesses e desejos
das pessoas e expressam interesses tanto do indivíduo como da coletividade;
- A função dos valores direciona a vida da empresa, guiando o
comportamento dos seus membros que são determinantes na rotina diária e
conduzem a sua forma de pensar, sentir e agir. Assim, não é apenas o modo de agir
das pessoas que é influenciado pelos valores, o julgamento que estes fazem dos
outros também sofre a influência dos valores convencionados pelo sistema instituído
na organização;
- Hierarquia dos valores é um sistema de valores em que as pessoas, as
empresas e as culturas se diferenciam entre si pela organização hierárquica de
valores que possuem e os valores organizacionais essencialmente implicam em uma
distinção e preferência entre o que é prioritário e o que é secundário, entre o que
tem importância e o que não tem importância.
A fonte dos valores organizacionais é constituída por exigências que
abrangem um leque que vai desde as necessidades biológicas dos indivíduos até as
necessidades referentes à sobrevivência e ao bem-estar da própria organização.
Tamayo; Mendes; Paz (2000, p. 294) defendem que “os valores podem ser
considerados como um projeto para a organização e um esforço para atingir metas
por ela fixadas pois as normas organizacionais estão enraizadas nos valores e
podem ser consideradas uma operacionalização dos valores organizacionais”.
Esses autores assinalam que os valores têm por objetivo resolver três
problemas: a conciliação de interesses individuais e do grupo refere-se à relação
que é e será sempre conflituosa, já que é difícil conciliar as metas e os interesses
do indivíduo e do grupo que a constitui; a necessidade de elaborar uma estrutura
para garantir o funcionamento da organização, contemplando, assim, a definição de
papéis, normas e regras para relações e organização do trabalho; a relação da
organização com o meio ambiente natural e social, que se caracteriza pela
necessidade de produtividade e sobrevivência da organização que retira do meio a
matéria-prima e realiza as trocas comerciais (TAMAYO; MENDES; PAZ , 2000).
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Nessa direção, Russo (2010, p. 31), coloca que “os valores organizacionais
não são os valores pessoais dos indivíduos, mas constituem os valores das pessoas
no que se refere no funcionamento da organização”. O autor afirma, ainda, que
estes dizem respeito ao que um grupo dominante considera ideal, aos princípios que
devem orientar as ações organizacionais na perspectiva desse grupo. Assim, os
valores organizacionais vinculam e direcionam as ações da organização e seus
integrantes dentro do sistema, e elas executem as funções que lhes foram atribuídas,
contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho na organização, sendo a base
para a cultura organizacional.
E, uma vez que se conheçam os valores organizacionais de uma instituição, é
possível inferir os possíveis comportamentos que seus membros venham a ter, tanto
os valores organizacionais como os valores pessoais são os norteadores que guiam
a vida dos grupos e dos indivíduos, e, respectivamente, influenciam nas suas
tomadas de decisões nas organizações, influenciando a forma de pensar, agir e de
se comportar dos líderes ou dos subordinados, impactando diretamente no clima
organizacional, motivando-os a atingirem as metas e os objetivos propostos pela
organização. (TAMAYO, 2005).
Oliveira e Tamayo (2004) afirmam que os valores organizacionais, apesar de
terem características próprias, fazem parte do universo maior, ou seja, do universo
axiológico, sendo deste uma subcategoria, e que os valores estão na mente das
pessoas, mas que, para serem considerados valores da organização, devem ser
compartilhados entre seus membros para, assim, poder ser considerado como
valores da organização. Schein (2009) e Russo (2010) corroboram com esses
autores, dizendo que os valores organizacionais orientam os comportamentos e as
ações no contexto organizacional.
Nesse sentido, Schein (2009) afirma que os valores irão orientar tanto o
comportamento dos membros como também da organização, e que é por meio dos
valores que as organizações expressam sua cultura. Nesta mesma direção, Champy
(1995) afirma que os valores são os componentes mais relevantes que norteiam as
ações nas organizações.
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Com relação a pesquisas sobre valores já realizados na história brasileira,
Gunter (1981) validou para a realidade brasileira o instrumento de valores de
Rokeach; Tamayo (1988) pesquisou sobre a influência do sexo e da idade por meio
da escala de valores de Rokeach entre adolescentes, pós-adolescentes e adultos;
Schwartz e Bilsky (1987) publicaram uma obra sobre a estrutura universal dos
valores humanos e, posteriormente, Schwartz ampliou o estudo, formando um grupo
de pesquisa em diversos países para validar a teoria dos valores, que apresentou
dez tipos motivacionais universais (TAMAYO e PORTO, 2005). Simultaneamente,
diversos estudos foram realizados para possibilitar a construção de instrumentos que
mensurassem os valores individuais (PASQUALI e ALVES, 2004; TAMAYO e
SCHWARTZ,1993) e organizacionais (TAMAYO, MENDES e PAZ, 2000; TAMAYO
e GONDIM, 1996).
2.2.1 Função dos Valores Pessoais e Organizacionais
Conforme Gomes (2009, p. 22), "os seres humanos possuem características
distintas e intrigantes, principalmente referindo-se à análise dos comportamentos e
diversidade de personalidades, aspirações e desejos entre estes”.
Nesta direção, Gouveia (2008) argumenta que os valores na organização têm duas
funções: a primeira é orientar as ações humanas tendo como função um guia de
comportamentos humanos, identificada pela dimensão funcional denominada tipo de
orientação, com as possibilidades social, central e pessoal; a segunda função é a de
servir como motivador, expressando suas necessidades, dando expressão cognitiva
às necessidades humanas, identificada pela dimensão funcional do tipo motivador:
materialista (pragmático), que estão ligadas a conceitos mais práticos com ênfase
em valores que indicam uma preferência para metas específicas, preceitos e regras
idealistas e humanitaristas que se baseiam em ideias e princípios intangíveis que
expressam uma orientação universal.
Tratar com relevância os valores humanitários tem coerência com o espírito
inovador de quem se coloca aberto ao novo, os quais não se prendem a bens
terrenos e consideram todos iguais, valorizam a relação pessoal mais do que a
material. Francis e Woodcock (2008) afirmam que são os líderes parceiros as bases
dos valores que dão condições às teorias para serem implementadas. Um líder
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eficiente e eficaz, opta por valores coerentes e atua de acordo com eles, refletindo
as aspirações de todos com quem se relaciona, seja o cliente ou a comunidade em
que está inserido. Isto é, valores não se implementam, são na verdade o reflexo da
organização.
Destaca-se, então, que é necessário haver um processo de exploração,
aprendizagem, discussão e teste para que um quadro de valores tenha um efeito
profundo na organização e destacam cinco passos para a construção de um quadro
de valores (FRANCIS; WOODCOCK, 2008): - Construir uma equipe de
desenvolvimento de valores; - Apreender como é a organização; - Explorar quadros
de valores possíveis para ampliar o raciocínio; - Desenvolver e testar o quadro de
valores; - Ensinar a organização a viver com base em valores. Desse modo, com
relação à eficácia aos valores organizacionais, há um importante papel das crenças
partilhadas na facilitação da motivação, do alinhamento, da integração e da coesão
nas organizações.
No que tange as estratégias de identificação dos valores de uma organização,
Tamayo (2008) aporta da literatura três formas: identificá-los a partir dos valores
individuais de seus membros; avaliar os valores a partir de documentos oficiais
(relatórios anuais, estatutos, discursos, revistas internas etc.); e utilizar a percepção
dos trabalhadores para avaliar os valores da organização. Para ele, os valores
compartilhados pelos membros da organização estão presentes nas práticas
organizacionais, e podem influenciar o comportamento de gestores e empregados.
Nesse sentido, o autor recomenda que, para estudar os valores percebidos
pelos empregados, os questionários previamente elaborados a partir de várias fontes,
tais como: análise de documentos de empresas, entrevista com empregados de
várias organizações e modelos teóricos existentes na literatura ou elaborados pelo
próprio pesquisador (TAMAYO, 2008). Isso se deve ao fato dos valores da empresa
não serem definidos a priori, mas colhidos a partir da sua realidade cotidiana.
Este autor aponta, ainda, que quase não se encontram modelos para se
avaliar os valores organizacionais na literatura internacional, e apresenta dois: o
modelo cultural - que se baseia no fato de que toda organização é e possui uma
cultura; e o modelo das motivações pessoais - que postula a existência de um
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isomorfismo motivacional entre os valores pessoais e organizacionais. A respeito da
relação entre valores e motivação, Tamayo (2005) escreve que os valores levam as
pessoas a perseguirem metas difíceis e a adotarem comportamentos inusitados, e
pontua que estes valores podem estar associados ao desejo e às necessidades
universais dos seres humanos.
Por fim, Tamayo (2005) coloca que, uma vez que se conheçam os valores
organizacionais de uma instituição, é possível inferir os possíveis comportamentos
que seus membros venham a ter, tanto os valores organizacionais como os valores
pessoais, são os norteadores que guiam a vida dos grupos e dos indivíduos, e,
respectivamente, influenciam nas suas tomadas de decisões nas organizações,
influenciando a forma de pensar, agir e de se comportar dos líderes ou dos
subordinados, impactando diretamente no clima organizacional, motivando-os a
atingirem as metas e os objetivos propostos pela organização.

2.3

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS

Este

item

destina-se

à

revisão

da

literatura

referente

às práticas

organizacionais, que é uma das variáveis que embasa a presente pesquisa, a qual
utiliza o instrumento IBACO que visa diagnosticar a cultura existente por meio dos
seus valores e de suas práticas organizacionais.
Os temas, prática organizacional e cultura organizacional, ganharam atenção
dos autores a partir da década de 80, impulsionados pela necessidade dos Estados
Unidos da América em encontrar uma forma de fazer frente ao alto desempenho das
empresas japonesas, sendo que, para consolidar este sistema de práticas, o
governo americano criou, em 1987, o Prêmio Nacional da Qualidade (BEDANI,
2008).
Este prêmio se originou por meio de estudos realizados em empresas de
atuação mundial de alto padrão, que resultou na identificação de fundamentos
básicos necessários para que empresas possam ter sucesso, e foram desdobrados
em Práticas-Chaves de Melhoria da Gestão (PCMG), este prêmio teve, entre outros
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objetivos, o de ajudar as empresas a desenvolver práticas de melhoria e disseminar
as boas práticas entre as organizações americanas (FIGUEIREDO, 2007).
Reforçando esta ideia das melhores práticas da gestão, em outubro de 1991,
um grupo representado por 39 empresas privadas e públicas do Brasil criou o
Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Segundo Bedani (2008), a criação de diversas
premiações análogas ao PCMG-PNQ reafirma a centralidade das práticas
organizacionais no dia a dia das empresas.
As práticas são compostas por dois tipos de elementos: - por um conjunto de
regras escritas ou tácitas para a condução da organização; - por um conjunto de
elementos cognitivos formado pelos valores e crenças, sendo que este segundo é o
que dá significado às regras estabelecidas pelo primeiro, e, para Machado (2007), a
prática significa o exercício dos valores organizacionais.
As práticas organizacionais variam de específicas até bem amplas, como, por
exemplo, a prática de avaliação dos funcionários até práticas de gestão da qualidade
total, e podem ser classificadas como altamente formalizada (regras escritas) até
completamente informal, diferenciando-se, também, quanto ao conteúdo, que pode
ser técnico ou social (referente às relações interpessoais na organização)
(KOSTOVA, 1999). Esta autora também distingue as práticas como estratégicas,
aquelas que conferem às organizações um diferencial competitivo das demais e que,
portanto, são difíceis de serem imitadas.
Hosftede (1994) classifica as práticas organizacionais como os elementos da
cultura organizacional e representam a camada mais externa e visível da Cultura, e
estão divididas em três níveis: o primeiro deles é constituído pelos símbolos –
palavras e objetos cobertos de significação especial para a organização. Em um
segundo nível estão os heróis – personagens vivas ou mortas, reais ou imaginárias,
que são referência para os membros da organização. Em seguida, estão localizados
os rituais – atividades coletivas indispensáveis para a organização. Já Ferreira e
Assmar (2004) e Machado (2007) afirmam que as práticas são reflexos dos valores
subjacentes à cultura, representados por normas de comportamento representado
pelas diversas formas de realizar as atividades cotidianas nas organizações.
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As práticas organizacionais são tidas como o componente mais complexo da
Cultura Organizacional, pois elas podem ser a razão instrumental da organização,
como podem levar uma mensagem importante da cultura aos seus membros
(MALLAK, 2001). É por meio das práticas diárias, mecanismos de socialização, que
os membros percebem a cultura organizacional.
Para caracterizar a Prática Organizacional, pode-se utilizar o conceito de
Schein (2009), que defende três níveis da cultura que são: nível de artefatos visíveis,
nível dos valores das pessoas, e nível dos pressupostos básicos subjacentes. Este
último representa, de acordo com Schein (2009), as suposições implícitas que
norteiam a forma de agir dos membros do grupo determinando, como sentir,
perceber, pensar as coisas. Esse nível de análise permite uma compreensão mais
profunda da cultura organizacional.
Para Verbeke (2000) e Bedani (2008), as práticas organizacionais são
movimentos típicos que representam a forma de agir e comportar-se das pessoas
nas

organizações. Nota-se, portanto, a importância da participação efetiva do

funcionário na execução dos serviços e na resolução de problemas da empresa. Ou
seja, dependendo da atuação dos membros, a prática é tida como flexível, pois a
atitude dos membros faz com que aconteça a mudança organizacional.
É preciso falar que a prática é representada pelas rotinas diárias adotadas
nos processos internos, bem como pelas suas políticas organizacionais. Para
Chaerki (2008, p. 24), práticas organizacionais “são atividades sistematizadas e
costumeiras consideradas importantes pela organização ou pelos seus membros”. O
autor diz, ainda, que “essas práticas se instalam por meio de socialização e estão
frouxamente amarradas com os valores centrais da organização. São mais flexíveis
e mudam facilmente”.
Bedani (2008) afirma que, para serem efetivamente internalizadas pela
organização, as práticas devem: - refletir as características mais profundas da
organização; - envolver todos os níveis organizacionais; - derivar-se de uma
necessidade de equilíbrio entre a organização e seu ambiente; - relacionar-se com
os Stakeholders internos e externos; e levar em consideração aspectos tecnológicos,
financeiros e legais.
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Por

outro

lado,

Verbeke

(1990)

entende

que,

entre

os

teóricos

organizacionais, é crescente o interesse no estudo das práticas, tendo em vista que
elas representam um construto promissor, pois se relacionam tanto com o
comportamento dos membros quanto com o desempenho global da organização.
No Brasil, existem alguns estudos desenvolvidos sobre Valores e Práticas
Organizacionais, como demonstrado no Quadro 2:
Quadro 2 - Estudos desenvolvidos sobre Valores e Práticas Organizacionais
AUTOR
Daniel
Pinto
Negreiros

INSTITUIÇÃO
Universidade
Potiguar

ANO

AUTOR
Ilma Porto
Lages

INSTITUIÇÃO
Faculdades
Integradas
Pedro
Leopoldo

ANO
2010

Cleuza
Maria
Cotta

Faculdades
Pedro
Leopoldo

2010

Cláudia
Cintra
Bortoletto
Giansante

UMESP

2012

2011

TÍTULO
A cultura
organizacional
identificada por
meio dos valores e
das práticas
organizacionais

RESULTADOS
Os valores profissionalismo cooperativo e
profissionalismo competitivo foram percebidos
de forma moderada. já o valor satisfação e bemestar dos empregados foi percebido de maneira
forte.

TÍTULO
comprometimento e
cultura
organizacionais:
estudo de caso em
uma prestadora de
serviços na área de
análises de
materiais e fluidos
isolantes
Confiança e Cultura
Organizacional:
um estudo de caso
em uma rede de
varejo
Práticas e Valores
Organizacionais:
um Estudo do Setor
de Alimentação

RESULTADOS
O comprometimento não se diferencia em
função do gênero e a cultura organizacional não
demonstrou influência maior de um dos
gêneros.

A ausência da confiança no ambiente é muito
marcada pela cultura existente na organização,
somente com uma promoção de mudança da
cultura organizacional se conseguirá a
construção da confiança intraorganizacional.
Os resultados indicam que a cultura
organizacional da empresa valoriza os valores
de profissionalismo cooperativo,
profissionalismo competitivo e de satisfação e
bem-estar dos empregados, os quais são
bastante aplicados e promovem a execução de
tarefas com eficácia e competência, presença
de colaboração e iniciativa dos empregados
para o alcance de metas, ênfase em aspectos
individuais e de competência, e o bem-estar, a
satisfação e motivação dos empregados por
meio da humanização do local de trabalho, para
torná-lo agradável e prazeroso.

Fonte: Produção da Própria autora

As Práticas organizacionais foram colocadas nesta pesquisa como um fator
limitante devido à escassez de conceitos existentes na literatura. Conforme Bedani
(2008), em sua tese, o tema práticas organizacionais, mesmo sendo uma matéria
bastante presente na literatura, tem escasso aprofundamento epistêmico e
metodológico.
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2.4

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL

2.4.1 Perspectiva Histórica

No Brasil colonial, a economia era agroindustrial e o trabalho desenvolvido se
constituía, principalmente, pela força física e era realizado, em sua grande maioria,
por escravos que não tinham acesso à educação, nessa época, as escolas eram
permitidas somente aos homens livres, por meio dos colégios e das residências
jesuíticas. Assim, prevalecia a discriminação e exclusão escolar, e a escola era
restrita às elites (CIAVATTA, 2010). Com a vinda da corte portuguesa e a passagem
do Brasil de Colônia para Império, ocorreram mudanças políticas, econômicas e
sociais, em que a economia ainda era composta pela agroindústria e teve início o
comércio de trocas, surgindo novas necessidades de mercado e, consequentemente,
a exigência de mão de obra mais qualificada.
Assim, em 1840 até 1856, foram criadas as Casas de Educandos Artificies
por dez governos provinciais que adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios
vigente no âmbito militar, inclusive os padrões de hierarquia e disciplina, em que os
seus aprendizes eram pessoas carentes e órfãs, e aprendiam diversos ofícios. Nesta
mesma época, foram criados os Liceus de Artes e Ofícios, que eram instituições
mantidas por iniciativa de entidades da sociedade civil e que sobreviviam de quotas
de sócios e doações de contribuintes membros da burocracia do Estado, nobres,
fazendeiros e comerciantes, incluindo-se dotações governamentais (MANFREDI
2002).
O Império inicia e termina com um discurso sobre a necessidade em
desenvolver a educação voltada para a formação profissional:
Logo que D. João VI permitiu o estabelecimento de indústrias no Brasil, foi
criado o Colégio das Fábricas, que se constituiu no primeiro
estabelecimento que o poder público instalou no país a fim de atender à
“educação dos artistas e aprendizes”, ao final do império D. Pedro II, em sua
última Fala do Trono (3 de maio de 1889), pediu à Assembleia Geral
Legislativa a criação de escolas técnicas (RODRIGUES, 2002, p. 55).

Já o sistema federativo de governo constituído pela República trouxe a
descentralização do ensino dividindo a responsabilidade da educação, sendo que a
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criação e o controle da educação superior e secundária ficou com o governo federal,
e, aos estados, coube a criação e o controle do ensino primário e do ensino
profissional (ROMANELLI, 2005).
O Brasil república teve marco histórico no ano de 1906 quando o presidente
Nilo Peçanha, por meio do Decreto nº 195, incluiu verba orçamentária específica
para que os estados pudessem investir na construção de três escolas técnicas e
profissionalizantes. Em 1909, ele funda dezenove escolas gratuitas de Aprendizes e
Artífices mantidas pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria por meio do
Decreto 7.566, distribuídas em diferentes estados do Brasil, e tinham como
finalidade atender quando possível as necessidades de mercado profissional de
cada estado, e estas escolas atendiam menores e tinham como objetivo a formação
de contramestres e operários, utilizando-se de métodos de ensino pela prática de
oficinas de trabalhos manuais ou mecânicos (MANFREDI, 2002).
Em virtude da escassez de material industrializado causada pela primeira
guerra mundial, houve a necessidade de criar no Brasil inúmeras indústrias para
suprir a demanda interna, e isso gerou a necessidade de mais mão de obra
qualificada, a qual dependia de formação profissional, com isso, acelerou-se a
criação de escolas de educação profissional neste período (GARCIA, 2000). Essa
aceleração da indústria brasileira levou o congresso a autorizar o governo a rever as
questões do ensino profissional por meio da Lei nº 3454, de 06/01/1918, no mesmo
ano, foi aprovado pelo Decreto nº 13064 o novo regulamento das escolas de
Aprendizes e Artífices (CIAVATTA, 2010).
Dois pontos merecem destaque nesta lei, a criação dos cursos noturnos de
aperfeiçoamento e a seleção de professores para darem aula, que passou a ser feita
mediante provas práticas e comprovação de titulação.
Segundo Manfredi (2002), no Estado Novo, de 1937 até 1945, houve poucos
avanços, no sentido que a política apresentada para a educação profissionalizante
tinha como finalidade formar mão de obra apenas para reproduzir e realizar
atividades ordenadas sem questionamentos, outra razão era a segregação das
escolas, uma voltada para os trabalhadores e outra para atender os anseios das
classes dominantes.
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Percebemos nesse período uma total desvinculação entre formação
profissional e educação; aos trabalhadores era destinada uma formação
voltada para o treinamento, adestramento até porque a nossa indústria
ainda era bastante elementar, baseada no artesanato e manufatura com
pouca exigência (GARCIA, 2000, p. 25).

De 1942 até 1946, entrou em vigor a Reforma Capanema instituída por meio
das chamadas Leis Orgânicas da Educação Nacional, envolvendo os seguintes
ramos do ensino: Industrial, Secundário, Comercial, Primário, Normal e Agrícola,
também nesta época, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), o qual deu origem ao Sistema “S”, (RIBEIRO, 2007). Foi um período em que
a dualidade na educação se expressava na medida em que os egressos da educação
média profissionalizante só tinham acesso ao ensino superior, na mesma carreira, não
podendo escolher outra, e, até mesmo este acesso restrito, era extremamente
dificultado, o que fazia com que poucos alunos tivessem oportunidade de cursar o
ensino superior (ROMANELLI, 2005).
O ensino primário para crianças de 7 a 12 anos; o ensino médio para jovens
de 12 anos ou mais e destinavam-se à formação de trabalhos específicos para
setores produtivos e burocráticos; o secundário destinava-se à formação de
dirigentes e preparação para o ensino superior; o agrícola, para o setor primário; o
industrial, para o secundário; o comercial, para o terciário; e o normal, para formação
de professores do ensino primário (MANFREDI, 2002).
Segundo Garcia (2000), até a criação das Leis Orgânicas da Educação
Nacional, o ensino profissionalizante não possuía regulamentação por parte do
governo, exceto escolas federais, e esta mesma autora afirma que, a partir dos anos
40, a educação profissional ficou sob o controle dos empresários.
Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), de nº 4024, que começou a tramitar no Congresso Nacional em
1948, em que concede à iniciativa privada o acesso ao domínio educacional e dá
plena equivalência entre todos os cursos de mesmo nível. Em 1971, durante o
regime militar, o governo federal realizou uma profunda reforma na educação básica
com a Lei nº 5.692/71, que redefine o primário, ginasial e colegial em 1º e 2º grau, o
1º grau com a duração de oito anos e corresponde à união do primário com o
ginasial, o 2º grau com duração de três ou quatro anos, correspondendo ao colegial,
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com finalidade de formação profissional obrigatória para todas as instituições de
ensino público (BRASIL, 2007, p. 13):
Um aspecto extremamente relevante, e, ao mesmo tempo, polêmico, foi o
caráter de profissionalização obrigatória do ensino de 2o grau... Entretanto,
esse governo tinha seu projeto de desenvolvimento do Brasil centrado em
uma nova fase de industrialização subalterna, o que ficou conhecido como o
milagre brasileiro. Esse milagre demandava por mão-de-obra qualificada
(técnicos de nível médio) para atender a tal crescimento (BRASIL, 2007, p.
13).

Em 1996, durante o governo Fernando Henrique, é aprovada a segunda Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394 e o Decreto Federal nº
2.208/97, que estabelece as bases para a renovação da educação profissionalizante
no Brasil, a partir desta lei, a educação técnica é desmembrada do 2º grau, podendo
ser realizado após ou concomitantemente a ele, inclusive em escolas distintas, desta
lei em diante, o 2º grau passa a se chamar ensino médio. Segundo documentos
oficiais do Ministério da Educação, a Lei 9.394 supera o enfoque de
“assistencialismo e de preconceito social contido nas primeiras legislações de
educação profissional do país, fazendo uma intervenção social e crítica e qualificada
para tornar-se um mecanismo para favorecer a inclusão social e democrática”
(BRASIL, 2007, p. 16).
A educação profissional ganhou força no ano 2000, com a chegada ao poder
do Partido dos Trabalhadores representado pelo seu líder, ocupando o cargo
máximo do executivo Brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, com formação oriunda da
educação profissional. Tanto no governo de Lula, como no de sua sucessora, Dilma
Rousseff, a educação profissionalizante passou a receber uma atenção especial e
torna-se uma das principais metas governamentais, sendo que, do ano de 2003 até
2015, foram criadas 282 escolas técnicas federais, número bastante expressivo, a
primeira escola técnica do Brasil fundada em 1909, até ano 2002, o total de escolas
técnicas criadas foi de 140, ou seja, em 12 anos, foram criadas mais do que o dobro
das escolas de toda a história do país (SENAI, 2012).
O Decreto 2.208/97 é revogado pelo Decreto Federal 5.154, de 23 de julho de
2004, que flexibiliza o relacionamento entre ensino médio e a educação profissional
técnica, na medida em que acrescenta a possibilidade de realizar conjuntamente o
ensino médio ao técnico, pois o decreto anterior limitava a realização da educação

53
técnica somente após ou concomitantemente ao ensino médio e não de forma
integrada.
Em dezembro de 2008, promulgou-se a Lei 11.892, que “institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências”, esses
institutos são oriundos das 19 escolas gratuitas de Aprendizes e Artífices criadas no
governo de Nilo Peçanha em 1909.
Em 2011, o governo implanta o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC), por meio da Lei 11.513/2011, que tem como
objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de educação profissionalizante
aos cidadãos brasileiros por meio de instituições privadas ou públicas, o número de
matriculas realizadas entre 2011 e 2014 ultrapassa oito milhões, distribuídos entre
cursos de modalidade técnica e ensino continuado, num total de 866 tipos de cursos,
sendo que, destes, 220 na modalidade técnica, os cursos procuram atender a
diversos segmentos do mercado, dentre outros, o da indústria, da logística, do
serviço e da tecnologia (BRASIL, 2015).
A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para
a realização da pesquisa.
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3 METODOLOGIA
Serão apresentados, neste capítulo, os procedimentos metodológicos
utilizados nesta pesquisa que se propõem a diagnosticar a cultura organizacional por
meio dos valores e das práticas organizacionais de uma instituição de educação
profissionalizante do Rio Grande do Sul.
A tipologia da pesquisa, quanto aos fins, é classificada como descritiva, pois
analisa e correlaciona fatos sem manipulá-los, buscando conhecer as situações e
relações aos aspectos do comportamento humanos, tanto no indivíduo isoladamente
quanto em grupos, conforme definição de Vergara (2007). Quando aos meios, a
proposta metodológica foi baseada em um estudo de caso, que se caracteriza pelo
estudo de um grupo específico, permitindo um amplo e detalhado conhecimento. De
acordo com Godoy (1995), o estudo de caso se caracteriza como um tipo de
pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente na busca de
examinar detalhadamente um ambiente, que pode ir de um único sujeito até um
caso em particular, tem por escopo propiciar experiência real, por meio do debate,
analise e tentativa de solução de um determinado problema extraído da realidade.
Para o embasamento teórico da pesquisa, foi feito um levantamento
bibliográfico tendo em vista que o presente trabalho tem cunho cientifico. Entende-se
por pesquisa bibliográfica, segundo Solomon (1999), um procedimento de
localização e consulta de diversas fontes de informação escritas que servem para
levantar dados específicos ou gerais sobre um assunto, por meio de livros,
enciclopédias, dicionários, periódicos, monografias, teses, resenhas, dissertações,
apostilas, revistas, boletins entre outros, seja por meio impresso ou digital.
Destaca-se que, em função da natureza dos fenômenos de investigação
dessa pesquisa e do porte e da abrangência da Instituição a ser estudada (muitas
unidades), optou-se por se fazer uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois
acredita-se que assim será possível abarcar a complexidade dos fenômenos em
estudo. Isto é explicado por Godoy (1995, p. 58) ao afirmar que, de um lado, a
metodologia quantitativa de pesquisa leva à condução de uma investigação por meio
de “um plano estabelecido a priori, com a definição de hipóteses de pesquisa e de
variáveis operacionalmente definidas, conduz as medições objetivas e busca a
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quantificação dos resultados”. E, por outro lado, a metodologia qualitativa de
pesquisa busca a obtenção de dados descritivos sobre os fenômenos estudados,
especialmente sobre as pessoas, os valores, as crenças, os lugares e os processos
interativos.
A escolha pela utilização da pesquisa quantitativa está apoiada na
necessidade de aplicar a pesquisa em larga escala, e a qualitativa, por se tratar de
tema que possui muitos aspectos subjetivos, os quais necessitam questionamentos
mais aprofundados. Isto está fundamentado na argumentação de Gomes e Araújo
(2011), de que tanto o paradigma positivista quanto o interpretativo não conseguem,
isoladamente, oferecer ferramentas apropriadas para as mais diferentes questões de
pesquisa.
Cabe esclarecer que, nesta abordagem, há um contato direto do pesquisador
com o fenômeno, e esse busca a sua compreensão por meio da perspectiva de seus
próprios participantes e sujeitos. Desse modo, a metodologia qualitativa considera
que todos os dados de uma realidade sejam importantes e precisam ser analisados
para que se compreenda o contexto do fenômeno estudado. Recusa a diminuição
das pessoas e do ambiente, estudando e pesquisando as variáveis, tendo uma
apreciação mais holística desses (GODOY, 1995).
Ressalta-se que, nesta pesquisa, haverá levantamento de dados quantitativos,
mas a preocupação fundamental de análise será predominantemente qualitativa, e
partiu-se da ideia de que o fato da pesquisadora ser sócia-proprietária, e conhecer
elementos específicos da cultura organizacional em vigência nesta instituição,
poderá ser um agente facilitador da pesquisa.
3.1

ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Com base nos pressupostos teóricos que envolvem os temas da cultura

organizacional, valores e práticas organizacionais, o problema de pesquisa (já
apresentado no capítulo da introdução) visa responder a seguinte questão: “Quais
os valores e as práticas que constituem a cultura organizacional de uma instituição
de educação profissionalizante do Rio Grande do Sul?”.
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3.2

INSTRUMENTO DE PESQUISA

Para esta pesquisa, utilizou-se uma adaptação do instrumento IBACO, cujo
questionário foi composto de três partes:
Na

primeira

parte,

identificaram-se

as

variáveis

sócio-demográficas

relacionadas a Gênero, à Idade, à Escolaridade e a Tempo no cargo e na área de
atuação, representada pela questão 01 a 06 do questionário (Apêndice A), esta
parte do questionário, além de buscar levantar o perfil do entrevistado, também tem
o objetivo de quantificar os entrevistados.
Na segunda parte, utilizou-se um modelo de questionário já existente, o
Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO), que vai
dos itens 07 ao 36 (Apêndice A) reduzido (SIQUEIRA; TAMAYO, 2008), no qual será
solicitado aos pesquisados que indiquem o grau em que cada afirmativa se aplica,
efetivamente, à instituição QI.
A escolha pelo questionário modelo IBACO ocorreu em função de ser um
instrumento já pronto e validado, garantindo maior qualidade e confiabilidade da
pesquisa, uma vez que ele permite identificar os valores e as práticas que
configuram a cultura de uma organização, o que vai ao encontro do objetivo geral
desse trabalho de diagnosticar a cultura organizacional por meio dos valores e
práticas organizacionais, e não a da construção do instrumento. Essa ferramenta,
também, já foi largamente aplicada em outras pesquisas, conforme nos comprovam
Ferreira (2002), Negreiros (2011) e Lucca (2012), dentre outros.
Na terceira parte, com o propósito de buscar mais elementos qualitativos para
embasar melhor a pesquisa, foi concluído com uma questão aberta: “Defina, em até
três palavras, os valores da QI.”.
Pelo fato da pesquisadora fazer parte da direção da instituição, foi utilizada
uma agente que enviou o questionário a todos os colaboradores. Isso é possível,
pois, segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 205): "a técnica utilizada será constituída
por um questionário composto por uma série de perguntas que devem ser

57
respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador". Dessa forma, não
haverá contato pessoal na coleta dos dados.
Foram, portanto, 30 (trinta) itens, respondidos na escala Likert, divididos em
uma escala de 1 a 5 de grau de aplicação de acordo com a Tabela 1:
Tabela 1 - Escala de Likert

Fonte: Produção da própria autora

A escala de Likert é baseada em uma ordem numérica, em que se especifica
seu nível de concordância ou discordância de variáveis relacionadas ao objeto de
estudo. Os escores em todos os fatores indicam que, quanto maior o resultado,
maior o grau em que o valor ou prática organizacional mensurada encontra-se
presente na organização avaliada. Geralmente, a resposta é apresentada em 5
graus, sendo um extremo o total desacordo (grau 1), e o outro extremo o total acordo
(grau 5) (MALHOTRA, 2001).

3.3

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS OU VARIÁVEIS

O estudo pretende diagnosticar a cultura organizacional por meio dos valores
e práticas organizacionais de uma instituição de educação profissionalizante do Rio
Grande do Sul. As categorias análise foram baseadas nas mesmas categorias
contempladas no Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional
(IBACO).
Originalmente, o IBACO é composto por 94 itens distribuídos por quatro
dimensões correspondentes a valores, e os demais associados a práticas

58
organizacionais, divididos em sete fatores: - Valores de profissionalismo cooperativo;
- Valores de rigidez na estrutura hierárquica de poder; - Valores de profissionalismo
competitivo; -Valores associados à satisfação e bem-estar dos empregados; Práticas de integração externa; - Práticas de recompensa e treinamento; - Práticas
de promoção do relacionamento interpessoal (SIQUEIRA;TAMAYO, 2008).
Cabe esclarecer que, neste estudo, o IBACO foi aplicado em sua versão
reduzida, apresentado por Ferreira e Assman (2008), o qual mantém as qualidades
psicométricas da versão original, e utilizaram-se 30 (trinta) afirmativas que estão
divididas em dois blocos de 15 perguntas, um que busca diagnosticar:
Os Valores Organizacionais que são:
a) Valores de profissionalismo cooperativo - está relacionado “à valorização
dos empregados que executam suas tarefas com eficácia e competência,
demonstrando espírito de colaboração, habilidade, dedicação, profissionalismo e
capacidade de iniciativa, contribuindo, desse modo, para o alcance das metas
comuns da organização” (FERREIRA et al., 2008, p. 129);
b) Valores de profissionalismo competitivo e individualista. Entende-se por
profissionalismo

competitivo

“a

valorização

prioritária

da

competência,

do

desempenho e da eficácia individuais na execução de tarefas para a obtenção dos
objetivos desejados, ainda que isso implique a necessidade de passar “por cima”
dos colegas que almejam objetivos semelhantes” (FERREIRA et al., 2008, p.130).
c) Valores associados à satisfação e ao bem-estar dos empregados. Para
Ferreira et al. (2008, p.130), os valores associados à satisfação e ao bem-estar dos
empregados são “concernentes à valorização do bem-estar, da satisfação e da
motivação dos empregados, isto é, a humanização do local de trabalho, de modo a
torná-lo agradável e prazeroso”.
E outro que busca identificar as Práticas Organizacionais:
a) Práticas de integração externa: De acordo com Ferreira et al. (2008, p. 130),
é entendida como “práticas voltadas para o planejamento estratégico, a tomada de
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decisões e atendimento ao cliente externo, com foco, portanto, nos escalões
superiores da organização”.
b) Práticas de recompensa e treinamento: Ferreira et al. (2008, p.130) dizem
que as práticas de recompensa e treinamento estão “relacionados a práticas
vinculadas aos clientes internos e aos sistemas de recompensas e treinamentos
adotados pela empresa”.
c) Práticas de promoção do relacionamento interpessoal: Ferreira et al.
(2008, p. 130) entendem que são “Práticas orientadas para a promoção das relações
interpessoais e satisfação dos empregados, favorecendo, assim, a coesão interna”.

3.4

UNIVERSO DA PESQUISA E AMOSTRA

Participaram da pesquisa de campo 468 funcionários lotados na Mantenedora
e em mais 14 unidades da QI. A pesquisa foi realizada por meio eletrônico, e foram
enviados 468 convites por e-mail, sendo que 54 convites não foram abertos, 26
foram devolvidos automaticamente, 388 foram abertos, destes, 161 não foram
respondidos, 227 deram início, mas 54 abandonaram o preenchimento antes da sua
conclusão e 173 pessoas concluíram 100% do questionário, representado pelo
Gráfico 1.
3.4.1

Participantes
Participaram da pesquisa de campo 468 funcionários lotados na Mantenedora

e em mais 14 unidades da QI. A pesquisa foi realizada por meio eletrônico, aonde
foram enviados 468 convites por e-mail, sendo que 54 convites não foram abertos,
26 foram devolvidos automaticamente, 388 foram abertos, destes, 161 não foram
respondidos, 227 deram início, mas 54 abandonaram o preenchimento antes da sua
conclusão e 173 pessoas concluíram 100% do questionário, representado pelo
gráfico 1.

60
Gráfico 1 - Totalidade de convites

Fonte: Produção da própria autora

A pesquisa foi composta por um público bastante heterogêneo, com
escolaridade variada, que vai do ensino fundamental incompleto até doutorado;
idade entre 17 anos a 70 anos; tempo de casa variando de um mês até 21 anos; e o
gênero

é

composto,

por

sua

maioria,

pelo

sexo

feminino,

com

uma

representatividade de 61,8% e o sexo masculino constituído por 38,2% da amostra.
Das 15 unidades participantes da amostra, quatro representam cerca de 53% da
amostra, devido ao fato da maior concentração de funcionários, conforme Tabela 2:

Tabela 2 - Unidades Participantes da Amostra
Filial
QI – Mantenedora
QI – POA – Av. Julio de Castilhos
QI – Gravataí – Bairro
QI – POA – Av. Alberto Bins
QI – Canoas
QI – Caxias do Sul
QI – Viamão
QI – POA – Av. Assis Brasil
QI – Alvorada
QI – São Leopoldo
QI – Gravataí
QI – Novo Hamburgo
QI – Bento Gonçalves
QI – Caxias do Sul – Av. Julio
QI – Guaíba
Total

Frequência
42
18
17
16
14
11
10
9
9
7
5
5
5
4
1
173

Fonte: Produção da Própria Autora

Percentual
24,3
10,4
9,8
9,2
8,1
6,4
5,8
5,2
5,2
4,0
2,9
2,9
2,9
2,3
0,6
100
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3.4.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa
3.4.2.1 Procedimentos de coleta e análise dos dados
Após a definição do tema e alinhamento do problema de pesquisa, fez-se
uma pesquisa bibliográfica e documental, bem como, a garimpagem de elementos
da cultura existente na organização pesquisada, buscando elementos referenciais
para a escolha do método de pesquisa a ser utilizado. Com base nos estudos
teóricos, definiu-se pela utilização o Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura
Organizacional (IBACO) a ser aplicado na empresa envolvida no estudo de caso.
A partir da escolha do instrumento de pesquisa, o passo seguinte visou à
validação do questionário, o qual foi enviado por meio da ferramenta de pesquisa
Survey Monkey, ao e-mail dos colaboradores entrevistados, no período de
24/07/2015 até 22/08/2015.
Gráfico 2 – Volume de Respostas

Fonte: Produção da própria autora

Para a obtenção dos dados quantitativos, foi utilizado o software de pesquisa
Survey Monkey1, que é uma ferramenta eletrônica bastante completa, permitindo a
criação de questionários com recursos de fácil uso para quem cria e para quem
responde, podendo incluir perguntas de múltipla escolha com uma única resposta ou
1

Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com>.
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com várias respostas e caixa de comentários, a elaboração e apresentação de
Gráficos, além de apresentar a quantidade de respostas, de cada pergunta:
respondida e não respondida; a qual irá ser utilizada tanto para envio do
questionário como para receber as respostas, e, também, para análise e tabulação
dessas.
Na fase seguinte, foi feita a apuração dos resultados por meio de análise
estatística para os devidos cruzamentos de dados. Para isso, utilizou-se a análise
estatística da Média como métrica para representar as respostas da amostra, para
sintetizar as informações de todos os respondentes. Com objetivo de representar
estes dados da maneira mais fidedigna possível, foi calculado o desvio padrão, que
é uma medida de dispersão, e mostra o quanto existe de variação em relação à
média.
Foi aplicado o teste de Kruskal Wallis, que é um método não paramétrico,
para verificar se um conjunto de amostras provém de uma mesma distribuição, com
o intuito de identificar se há diferença significativa nas médias das categorias das
variáveis sócio-demográficas, gênero, tempo de casa e área de atuação versus as
categorias valores e práticas, e o constructo cultura organizacional, segundo a
percepção dos colaboradores da instituição QI. Quanto mais próximo de 0 o p-valor,
mais há diferença entre as categorias e, de maneira análoga, quanto mais se
aproxima de 1, menor é a diferença. Só será considerada diferença significativa
quando o p-valor for menor que 0,05.
Com base nos desvios-padrão de cada item e no desvio-padrão médio de
(1,06), pode-se dizer que, para esta amostra, a média é uma métrica que representa
bem a amostra.
Para a análise dos dados qualitativos, utilizou-se a análise de conteúdo
segundo Bardin (2011). Para a análise dos dados qualitativos utilizou-se a análise de
conteúdo segundo Bardin (2011). O processo de análise qualitativa, segundo este
autor pressupõe diferentes fases da análise de conteúdo, que são a pré-análise, a
exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
Após uma primeira leitura, efetua-se uma leitura mais precisa em função das
categorias e subcategorias conceituais pré-estabelecidas, das hipóteses emergentes,
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da projeção e teorias adaptativas do material e da aplicação das técnicas usadas.
Na fase de exploração do material, procede-se a operação de codificação,
decomposição ou enumeração. A codificação é o processo pelo qual os dados
brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais
permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo.
3.5

LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Uma das limitações desta pesquisa foi a abrangência e porte da Instituição

em estudo, pois são muitas unidades e com distâncias razoáveis, o que levou a
escolha de se realizar a pesquisa via Internet, que pode ter sido o motivo pelo qual
houve um baixo número de respondentes, mesmo tendo sido feito o pré-teste para
averiguar se o instrumento de pesquisa seria adequado ou se apresentava alguma
incongruência, outra possível limitação da pesquisa refere-se aos fenômenos de
investigação ,que envolvem uma problemática, referente ao elementos serem de
caráter subjetivos e, por isto, difíceis de serem desvelados.
3.6

ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA

3.6.1 Termo de Sigilo e Consentimento Livre e Esclarecido
Destaca-se, também, para a garantia do sigilo, que o pesquisador assinou
termo de confidencialidade (Apêndice B), e, em toda a pesquisa, foi garantido ao
pesquisado o sigilo sobre sua identidade com o uso de recurso fornecido por uma
ferramenta profissional de pesquisa, a qual é dotada de ferramental que garante o
sigilo sobre quem é o respondente individual da pesquisa, todos os participantes
foram conscientizados desta questão antes de começar a responder o questionário,
para que, assim, pudessem tomar sua decisão de forma justa e sem
constrangimentos por meio eletrônico do termo de livre consentimento (Apêndice B).
Com o propósito de demonstrar, de maneira inequívoca, esclarecimentos aos
pesquisados que participaram da pesquisa que esta é de interesse cientifico.

64
3.6.2

Documento Oficial da Instituição Analisada
Norteadores – Trata-se de um livro intitulado DNA QI, que é o principal

instrumento de aculturação hoje da organização. Além dele, a instituição se utiliza de
uma base normativa criada pelos próprios colaboradores, em que cada
departamento ou área é o(a) responsável e escrever todas as regras necessárias
para bom andamento do trabalho. Este dados são colocados à disposição de todos
da instituição já em seu primeiro dia de trabalho, sendo garantido a todos, utilizando
tempo de seu horário de trabalho para que façam o estudo das normas. O acesso
para esta base de informação encontra-se no endereço virtual da Instituição.2

2

Disponível em: <ESCOLAS E FACULDADES QI. Disponível em: www.normativas.qi.edu.br>.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados da pesquisa
juntamente com a análise. Os dados foram organizados considerando-se a trajetória
da Instituição QI, as etapas da pesquisa e, suas respectivas categorias de análise:
pesquisa demográfica dos participantes: gênero, faixa etária, escolaridade, tempo de
trabalho na Instituição e área de atuação; pesquisa do IBACO; Valores e práticas
organizacionais.

4.1

TRAJETÓRIA DAS ESCOLAS E FACULDADES QI
A Instituição QI foi fundada em 1990, na cidade de Gravataí/RS, com o

objetivo de desenvolver sistemas de informática para empresas, bem como, a venda
de microcomputadores e periféricos. Neste mesmo ano, foi lançado o Plano Collor,
confiscando todas as contas bancárias, gerando uma situação prejudicial para as
empresas, como era o caso da recém-fundada QI, que ainda não era conhecida no
mercado.
Com estas dificuldades, os dois sócios fundadores, um já possuía formação
em Informática, enquanto o outro estava no final da faculdade de Processamento de
Dados, além de acumular experiência de seis anos em grandes empresas no setor
de TI., por isto resolveram investir no único recurso disponível naquele difícil
momento: seu capital intelectual, surgindo, assim, a QI Informática – Cursos de
Computação. Em meados de 1992, ano em que terminou a lei de reserva de
mercado da informática no Brasil, começam a entrar no país os microcomputadores,
principalmente nas empresas, que se recuperaram do plano econômico e
começavam a se informatizar.
Nessa época, foi vislumbrada uma oportunidade de ministrar aulas de
informática para empresas, sendo seu primeiro cliente o grupo Siemens, no qual um
dos sócios havia trabalhado. Logo depois, a própria Siemens indicou a QI para a
Tintas Renner e, assim, sucessivamente, para a Companhia Riograndense de
Telecomunicações (CRT), Asea Brown Boveri (ABB) Rede de supermercados BIG,
entre outras.
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Em 1995, a QI passou a se dedicar exclusivamente à área de educação em
informática. Em 1996, ocorreu a reforma da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96).
(LDB) e, entre essas alterações, houve a troca do nome “segundo grau” para “ensino
médio” e a separação dos cursos técnicos.
Desse modo, surgiu a possibilidade da criação de escolas que oferecessem
somente o ensino técnico. E foi justamente essa mudança que possibilitou
transformar a QI Informática – Cursos de Computação em QI – Escola Técnica,
projeto que se concretizou em 1998, quando a instituição começou a ministrar
cursos oficiais autorizados pelo Conselho Estadual de Educação.
Os cursos técnicos criados pela QI se estabeleciam em dois eixos: informática
e administração. O eixo informática era focado na área de programação e o da
administração propunha uma visão muito mais avançada e, porque não dizer, de
vanguarda para sua época, pois, enquanto as demais escolas deste nível ensinavam
um conteúdo voltado ao aprendizado de auxiliar administrativo, a QI buscava dar
uma visão gerencial da área, apresentando o conteúdo no formato de pósgraduação, com as disciplinas sequenciais divididas em dois ciclos. O primeiro com
a função de dar o embasamento administrativo e o segundo para consolidar esse
conhecimento com uma visão gerencial.
De 1998 até hoje, foram abertas mais 23 unidades entre polos e escolas,
distribuídas em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul. Em 2005, a
QI inaugurou sua primeira faculdade, no município de sua fundação (Gravataí), e,
em 2009, sua segunda faculdade na capital do estado. O tema da pesquisa versará
somente sobre as escolas técnicas de nível médio.

4.1.1 Pressupostos Básicos da QI

A Instituição QI tem como foco a formação profissional dos seus alunos para
o mercado, buscando realizar uma educação de qualidade que atenda às exigências
do mercado de trabalho que os irá absorver. Tem como filosofia tratar cada aluno
como ÚNICO e traz, em sua missão, o aluno como centro (é possível perceber isto
pelo levantamento feito em sua revista oficial EducAção, a qual tem sempre na capa
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os seus alunos e como reportagem principal, na página central, as histórias de lutas
e vitórias desses) e razão de existência, reconhecendo que essa só existe em razão
desses estudantes. A QI acredita que oferecer conhecimento sem que haja
aplicabilidade ou funcionalidade está fora da sua missão.
Neste sentido, oferece Educação Profissional que seja capaz de ajudar o
aluno no desenvolvimento das competências necessárias de forma que ele coloque
em prática os valores e conhecimentos alinhados às habilidades de se
autodesenvolver, a partir do conhecimento colhido na instituição QI.

4.1.2 A Cultura Oficial da QI Escola e Faculdades

O processo de disseminação da cultura oficial na instituição começa a partir
da integração, que se constitui na entrega de um kit admissão recebido pelo
colaborador composto pelo livro DNA QI (Figura 9), e pelo material de apresentação
da campanha de comunicação com o mercado, no qual ele conhecerá, além da
história da instituição, seus valores e sua estrutura organizacional, bem como, todos
os cursos que são ministrados na organização e essa capacitação tem a duração de
dois dias.
A composição da estrutura organizacional é apresentada pelos próprios
responsáveis dos diferentes departamentos que compõem a organização. Ao final
da integração, é realizado o momento do aceite, então, o novo integrante é
convidado a refletir sobre os valores tratados anteriormente, e se está de acordo.
Uma vez que ele concorde, é convidado a assinar a declaração que se encontra na
última página do livro, sendo essa retirada e colocada na pasta do arquivo de
cadastro dos colaboradores do departamento de pessoal da mantenedora da QI.
Figura 9 - Livro DNA QI e da Página Final
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Conforme análise do livro DNA QI, verificou-se que este é o principal
instrumento de aculturação da organização, e, além dele, a instituição se utiliza de
uma base normativa criada pelos próprios colaboradores, na qual cada
departamento ou área é responsável por escrever todas as regras necessárias para
bom andamento do trabalho. Esses dados são colocados à disposição de 100% dos
colaboradores da instituição, desde seu primeiro dia de trabalho, em ambiente virtual,
com chave de acesso pelo e-mail corporativo que esses recebem em sua admissão.
Toda e qualquer orientação sobre o funcionamento da instituição, bem como
suas normas e tipos de documentos, devem estar registrados nessa base virtual,
exemplo: os formulários como quadro de horário, contratos de matrícula, fichas de
inscrição, horário de funcionamento dos cursos e das escolas, planilha de
indicadores, modelos de ata de reunião, descrição de como se compra ou se
controlam os gastos nas escolas, etc.
O

acesso

para

essa

base

de

informação

é

feito

pelo

site

www.normativas.qi.edu.br. Segundo o livro DNA QI, a instituição QI tem como visão
“Ser referência sólida em educação profissional” e como missão: “Preparar nosso
aluno para conquistar posições de destaque no mercado de trabalho, promovendo a
satisfação dos clientes, colaboradores, investidores e da sociedade”.
No livro, também consta a explicação do significado de cada palavra que
compõe sua visão e missão, além dos quatro pilares da educação, segundo Jacques
Delors (1998), assumidos também pela ONU/UNESCO, que são: aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a conviver para aprender a ser. E, para que a
instituição atinja sua visão e realize sua missão, foi definido como seu foco
“Educação Profissional Eficiente e Eficaz”, a qual também é apresentada e escrita
em detalhe, a fim de que seu entendimento aconteça de forma alinhada.
A instituição tem vários valores, porém classifica-se como primeiro e
fundamental valor o “Comprometimento com o aprendizado do aluno”, sendo esse o
elemento que norteia as atividades, conduta e a decisão de todos que nela
trabalham. Em seu livro intitulado, DNA QI, explica que este valor significa para a QI
tratar cada aluno como único e da maneira como gostaríamos de ser tratados;
identificar constantemente métodos e ferramentas pedagógicas aplicáveis na

69
conquista da real aprendizagem dos conteúdos; querer, em primeiro lugar, que o
aluno aprenda, ou seja, tendo o compromisso de entregar ao aluno aquilo que foi
oferecido e prometido a ele; saber que toda a vez que um aluno não aprende parte
da responsabilidade é da organização; dar a devida atenção a cada aluno e a sua
forma de aprender.
Os demais valores a seguir elencados não possuem uma ordem de prioridade
e são entre eles igualmente considerados importantes dentro da instituição, são
eles: Sintonia com a realidade das empresas e o dinamismo do mercado; Lucro
como necessidade para atingir os objetivos; Qualidade em todas as nossas ações,
Seriedade e ética em todas as nossas relações; Responsabilidade e reciprocidade;
Meritocracia; Humildade.
Além desses valores, a instituição QI possui um manual contendo o DNA com
as 20 competências que os dirigentes julgam ser as qualidades que cada
colaborador precisa ter ou desenvolver para garantir a perpetuação dos valores:
a) Autoavaliação – ser capaz de reconhecer suas qualidades e limitações;
b) Autodesenvolvimento – fazer o próprio desenvolvimento, aprimorando-se
continuamente de acordo com os objetivos da instituição. Fazer autorreflexão,
metabolizar feedbacks, realizar análise introspectiva, buscar novos saberes, adquirir
novas competências e aperfeiçoar seu conhecimento;
c) Autorresponsabilidade - é ser responsável por si mesmo, pelas suas
atividades e pelo todo. O ato de assumir e resolver todas as situações que se
apresentam;
d) Capacidade de identificar tendências do mercado de trabalho – ter
condições de reconhecer direcionamentos em ambientes de negócios que priorizam
atividades coordenadas produzindo algo útil;
e) Coerência – lógica entre princípios, objetivos e atitudes do contexto em que
estamos inseridos;
f) Competitividade – fazer melhor do que todos o que muitos fazem;
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g) Comprometimento – assumir compromissos, atingindo o resultado proposto
no tempo, lugar e orçamento definidos;
h) Conhecimento específico – ter o domínio teórico e prático em sua área de
atuação profissional;
i) Criatividade – capacidade de apresentar soluções úteis e funcionais às
necessidades de forma evolutiva;
j) Discernimento – julgar de forma clara e sensata;
k) Disciplina – capacidade de controlar determinado comportamento de forma
a respeitar regras e conseguir resultados;
l) Disponibilidade para aprender - estar disposto a adquirir conhecimento para
compreender e melhorar a realidade;
m) Disponibilidade para servir – fazer o melhor que você pode para atender
às necessidades do outro, aplicando de forma eficiente e eficaz seu conhecimento
técnico e habilidades individuais;
n) Flexibilidade – capacidade de adaptar-se a diferentes situações e a
mudanças;
o) Foco no resultado – cada ação deve ter um resultado mensurável e
proporcionado. O retorno deve superar o esforço. O objetivo do resultado é
perpetuar a instituição;
p) Habilidade de se relacionar com o mercado de trabalho – capacidade e
sabedoria para interagir, compreendendo e estabelecendo parcerias em ambientes
de negócios, que priorizam atividades coordenadas produzindo algo útil;
q) Habilidade nas relações interpessoais e sociais – conviver, interagir,
relacionar-se e comunicar-se com diplomacia e respeito, tendo a capacidade de se
colocar no lugar do outro;
r) Proatividade – tomar iniciativa, agir antes, antecipar soluções de modo
preventivo;
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s) Resiliência – capacidade de se retomar frente às adversidades,
aprendendo e crescendo continuamente;
t) Simplicidade – reconhecer o essencial e fazer de forma prática sem criar
dificuldades e obstáculos.
Com este conjunto de valores e competências, a instituição pretende manter o
foco, e realizar sua missão e visão. Ao verificar a trajetória que a Instituição QI
percorreu ao longo de sua história, pode-se perceber que os valores foram sendo
construídos por meio das práticas de gestão e isto vem ao encontro da afirmação de
Schein (2008) de que a cultura, entre outros fatores, emerge das experiências de
aprendizagem dos membros de um grupo no decorrer do seu desenvolvimento. É
por meio da história que é possível compreender o desenrolar do desenvolvimento
cultural, pois a cultura se estrutura ao longo do tempo, e, a partir das experiências
compartilhadas, ajuda a solucionar questões de sobrevivência do grupo e sua
integração.
4.2

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES
A seguir, serão demonstrados os resultados do perfil-demográfico dos

participantes da pesquisa:
Gráfico 2 – Gênero

Fonte: Produção da Própria autora

Conforme o Gráfico 2, verifica-se a predominância é do gênero feminino, com
61,8% representado por mulheres e 38,2 por homens. Este resultado se justifica,
pois a população estudada trabalha em instituições escolares, que, em geral, têm
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maior número de mulheres trabalhando. No Brasil, as mulheres são maioria da
população, e ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, atualmente,
são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Corroboram com esta
análise os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada
pelo IBGE em 2013, indicando que 103,5 milhões eram de mulheres, o equivalente a
51,4% da população, sendo que suas áreas gerais de formação eram as áreas da
“Educação” (83%) e de “Humanidades e Artes” (74,2%) (BRASIL, 2015).
No próximo item, serão demonstrados dados referentes à faixa etária dos
envolvidos na pesquisa.

Gráfico 3 – Faixa etária

Fonte: Produção da Própria autora

O Gráfico 3 revela que a instituição conta com colaboradores jovens,
concentrados na faixa de 20 à 34 anos, que corresponde a 57,8%, que, somados
aos de 35 a 39 anos, corresponde a 67% dos respondentes. Isto demonstra que o
quadro de funcionários é tipicamente da geração Y. Segundo (OLIVEIRA, 2010) esta
geração é bastante flexível, competitiva e individualista, gosta de fazer e criar seus
próprios conteúdos, mostra-se com facilidade em fazer escolhas, e por não terem
vivido em épocas de escassez e desemprego, não o temem, são dotados de
autoconfiança e para eles o trabalho é o meio e não o fim.
A seguir, serão explicitados o índice de escolaridade dos pesquisados.
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Tabela 3 - Índice de Escolaridade

Escolaridade
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós-Graduação
Mestrado
Doutorado
Total

Frequência
1
37
52
24
44
14
1
173

Percentual
0,6
21,4
30,1
13,9
25,4
8,1
0,6
100,0

Fonte: Produção da Própria autora

De acordo com a Tabela 3, 48% dos participantes possui superior completo,
indicando um alto grau de instrução presente na instituição. Isto vem ao encontro
com a faixa etária da geração Y, pois foi feito um estudo pela companhia de
recrutamento e seleção Hays no final de 2014, em que 99% dos jovens da geração
Y entrevistados afirmaram que estudam ou têm planos de aprimorar a carreira por
meio dos estudos. Dos entrevistados que tem lato sensu, stricto sensu e doutorado,
por trabalharem em instituição escolar, tem que ter, no mínimo, essas escolaridades
para exercerem a profissão de professores.
Na sequência, serão demonstrados, na Tabela 4 e no Gráfico 4, os dados
referentes ao tempo de permanência e qual função desempenha na empresa
pesquisada.
Tabela 4 - Tempo de Permanência na Empresa
Tempo de trabalho
Frequência
Até 1 ano
74
De 02 à 04 anos
52
De 05 à 07 anos
28
De 08 à 10 anos
9
De 11 à 13 anos
3
De 14 à 16 anos
5
De 17 à 19 anos
1
De 20 à 23 anos
1
Total
173
Fonte: Produção da Própria autora

Percentual
42,8
30,1
16,2
5,2
1,7
2,9
0,6
0,6
100,0
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A Tabela 4 demonstra que, de acordo com o tempo de trabalho na
organização, 72,9% dos participantes estão na empresa há, no máximo, 4 anos,
destes, a maioria tem até um ano. Levando-se em conta que a organização tem a
idade de 25 anos, a porcentagem de 42,8 colaboradores com até um ano de
empresa é expressivo, o que demonstra a existência de um turnover alto. Robbins
(2005, p. 22) alerta que “um índice alto de rotatividade resulta em aumento de custos
para recrutamento, seleção e treinamento”. Além de ser oneroso para a instituição
empresarial, com gastos de admissões e demissões, o elevado índice de turnover
remete que algo não está indo bem e precisa ser melhorado.
Gráfico 4 – Distribuição da amostra por área de atuação

Fonte: Produção da Própria autora

Com relação à função desempenhada na empresa em estudo, o Gráfico 4
demonstra que predominam colaboradores que atuam na área administrativa,
seguido pela docência.
4.3 DADOS DA PESQUISA DO IBACO
Os dados referentes à aplicação do IBACO resultaram na análise estatística
das informações sobre o constructo Cultura Organizacional, conforme já explicitado
no item 3.2 da metodologia.
Com o propósito de facilitar o entendimento, serão nominados, a partir de
agora, os resultados do questionário conforme Quadro 3, em que cada grupo foi
construído com base na média dos itens/questões correspondentes. Por se tratar de
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uma média destes itens, isto é, não ter sido perguntado diretamente aos
respondentes, se trata de uma análise indireta.
Quadro 3 - Constructo Cultura Organizacional

Fonte: Produção da Própria Autora

Primeiramente, será apresentada a categoria valores organizacionais e seus
três fatores correspondentes.
4.3.1 Categoria Valores Organizacionais
Os

resultados

referentes

à

categoria

valores

organizacionais

serão

apresentados de forma descritiva direta, que, por sua vez, estão compostos por três
fatores: Profissionalismo Cooperativo, Profissionalismo Competitivo, e Satisfação e
bem-estar dos empregados, que seguem apresentados nas próximas três tabelas.
Cabe ressaltar que as tabelas demonstram os dados conforme a média dos 173
respondentes. Todas as médias e todos os índices dos resultados foram
apresentados em escala likert que tem o menor valor 1,0 e o máximo de 5,0. O
primeiro fator analisado refere-se ao profissionalismo cooperativo, que segue
descrito na Tabela 5:
a) Fator Profissionalismo Cooperativo
Tabela 5 - Fator Profissionalismo Cooperativo
Fator

Valores
Organizacionais

Profissionalismo
cooperativo

Questões
20. A preocupação do empregado com a qualidade
de seu serviço é bem vista.
23. O esforço e a dedicação ao trabalho são
qualidades bastante apreciadas.
25. O profissionalismo dos empregados é visto
como uma grande virtude.
27. A preocupação em superar as dificuldades do
dia-a-dia é vista como de grande valor.
28. Os empregados que demonstram dedicação e
espírito de colaboração são os melhores modelos a
serem seguidos.
Fator Profissionalismo cooperativo

Fonte: Produção da Própria autora

Média

Desvio Padrão

3,6

0,98

3,5

1,10

3,5

1,14

3,6

0,96

3,8

0,94

3,6

0,86
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O fator profissionalismo cooperativo é um valor que está relacionado com a
valorização dos colaboradores e sua forma de executarem suas tarefas com
competência e eficácia, tendo iniciativa, espírito de colaboração com dedicação e
bom relacionamento (FERREIRA; ASSMAR, 2008).
O índice alcançado neste fator foi de 3,6, conforme pode-se verificar na tabela
5, indicando que, na percepção dos respondentes, este valor aplica-se bastante na
organização. Nesse sentido, pode-se argumentar que, na instituição pesquisada, os
empregados que realizam suas atividades com eficácia e competência têm espírito
de colaboração, e mostram-se dedicados e são valorizados pela organização.
Segundo Giansante (2013), uma média de 3,55 na escala de likert aplicada
por meio da ferramenta IBACO deve ser considerada como bastante aplicada,
corroborando com a conclusão de que, na percepção dos respondentes, a instituição
aplica estes valores e valoriza o profissionalismo cooperativo. Corrobora com esta
análise Frantz (2001 p. 257) ao afirmar que “a educação é um processo
cooperativo...” e a cooperação, por sua vez, é um processo embasado na interação
humana, no qual as pessoas em conjunto buscam soluções para seus problemas
coletivos de interesse comum (Frantz, 2001). Nessa direção, pode-se chegar à
conclusão que a QI, sendo uma instituição de educação, não teria como exercer
suas atividades sem que primasse por este valor. O próximo item a ser detalhado
será referente ao fator profissionalismo competitivo.
b) Fator Profissionalismo competitivo
Tabela 6 - Fator Profissionalismo Competitivo
Fator

Valores
Organizacionais

Profissionalismo
competitivo

Questões
29. Somente os bons empregados recebem
benefícios que lhes garantem um melhor bemestar.
30. A criatividade é um dos requisitos básicos para a
ocupação de cargos gerenciais
31. O crescimento profissional é considerado
indispensável à permanência do empregado na
casa.
35. A competição é valorizada, mesmo que de
forma não sadia, porque o objetivo maior da
empresa é a produtividade e o lucro.
36. A competição é vista como indispensável à
obtenção de bons resultados.
Profissionalismo competitivo

Fonte: Produção da Própria autora

Média

Desvio Padrão

2,6

1,03

3,2

1,16

3,3

1,08

2,8

1,32

3,2

1,11

3,0

0,71
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Conforme exposto na Tabela 6, o resultado obtido referente ao fator valor de
profissionalismo competitivo apresenta um índice de 3,0, demonstra-se, assim, que o
valor sob a percepção dos colaboradores pesquisados é de que esse se aplica
razoavelmente, porém é possível observar que há um peso maior nos quesitos que
exigem criatividade (3,2), competitividade (3,2) e ambição (3,3), ou seja, este índice
mais alto mostra que os pesquisados acreditam que estes valores são importantes
na organização QI, pois existe um maior número de respondentes que se utilizam
das afirmações compostas por aplica-se, enquanto, na questão sobre o quesito
competitividade a qualquer preço (2,8), obteve um índice menor que os
anteriormente citados, isto significa que houve maior resposta próxima ao grau
pouco se aplica a esta afirmação, porém com um maior grau de divergência entre
as reposta tendo em vista que o desvio padrão foi de 1,32.
Já na questão que apresenta o mais baixo índice de exigência dentre os
pesquisado para este fator, é a que trata da necessidade de ser visto como um bom
empregado para que se tenha benefícios e

garantias de bem-estar (2,6) na

organização, ou seja, para esta afirmação as respostas estão muito próximas do
grau pouco se aplica e também apresenta o menor índice de dispersão (1,03) entre
os respondentes, o que demonstra maior homogeneidade na percepção dos
pesquisado sobre esta questão.
Estes resultados vem ao encontro da análise de Roman (2012) o qual afirma
que o fator competitividade pode ser tido como as variáveis as quais as
organizações têm necessidade de apresentar excelência para destacarem-se no
mercado, bem como para sobreviverem, nesse sentido, este autor coloca que a
existência da justificativa para as organizações serem bastante competitivas se dão
pela constante busca de resultados que se fazem necessários pelas incertezas
inerentes ao negócio, em consequência disto, os profissionais destas mesmas
organizações se veem também pressionados pela cultura competitiva que existe
nelas. Tendo em vista que a organização pesquisada tem alto nível de dependência
do mercado, bem como é bastante sensível a instabilidades financeira por atender,
em sua grande maioria, o público da classe C, o qual é normalmente a mais
impactada frente a qualquer instabilidade na economia, talvez este seja um motivo
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que levou a instituição pesquisada a desenvolver como mecanismo de sobrevivência
a competitividade.
Conforme o teórico Morgan (2013), a consolidação da cultura organizacional é
um processo dinâmico de aprendizado, o que faz com que os indivíduos se
organizem conforme a sua realidade interna, que está sempre em mutação, por
conta das pressões constantes sofridas pelas mudanças do ambiente externo em
que estão inseridos. Também é possível constatar, no Livro DNA QI, as
competências as quais os colaboradores da instituição devem ter ou desenvolver,
sendo elas “Competitividade” e “Lucro como necessidade para atingir os objetivos”.
No item a seguir, serão explanados os resultados referentes ao fator
satisfação e bem-estar dos empregados.
c) Fator associado à satisfação e ao bem-estar dos empregados
Tabela 7 - Fator Satisfação e Bem-Estar dos Empregados
Fator

Valores
Organizacionais

Questões
7. Os empregados têm ampla liberdade de acesso
aos diretores.
9. As necessidades pessoais e o bem-estar dos
funcionários constituem uma preocupação
constante na empresa.
12. Investe-se no crescimento profissional dos
Satisfação e bem-estar
empregados.
dos empregados
16. Os empregados recebem treinamento para
poderem desenvolver sua criatividade.
18. Programas para aumentar a satisfação dos
empregados são regularmente desenvolvidos.
24. Programas destinados a melhorar o bem-estar
dos empregados são implementados e testados.
Fator Satisfação e bem-estar dos empregados

Média

Desvio Padrão

3,7

1,08

3,2

1,03

3,2

1,04

2,6

1,07

2,4

0,99

2,3

1,08

2,9

0,82

Fonte: Produção da Própria autora

Gráfico 5 – Correlação tempo de casa X fator bem estar e satisfação

Fonte: Produção da própria autora
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Verifica-se que tanto a Tabela 7 quanto o Gráfico 5 estão demonstrando os
resultados dos 6 itens/questões (Q07, Q09, Q12, Q16, Q18 e Q24), que compõem o
fator satisfação e bem-estar dos empregados, sendo que, no Gráfico 5, é
apresentada a correlação entre tempo de trabalho na QI e os resultados de cada
questão do fator. As linhas dos Gráficos estão representando 3 grupos, a saber: até
1 ano de casa, de 2 até 4 anos e o último para quem tem mais de 4 anos de casa.
Referente aos resultados das seis questões que compõem este fator, a
questão referente à liberdade de acesso à direção foi considerada como aplica-se
bastante; já as referentes às necessidades e ao bem-estar do pessoal, bem como o
investimento em seu crescimento profissional, foi considerada como aplica-se
razoavelmente, no entanto, o quesito investimento em programas regulares de
capacitação e desenvolvimento criativo, bem como programas de melhoria de bemestar dos empregados foi tido como pouco se aplica na QI,
Nesse ínterim, também é possível observar, por meio do Gráfico 5, que não
existe influência na percepção do fator mediante o tempo de casa, ou seja, é
possível notar que as linhas deste Gráfico estão praticamente juntas. Mediante o
exposto e a média geral do fator que ficou em 2,9, é possível alegar que o fator
satisfação e bem-estar dos empregados aplica-se razoavelmente. Cruzando os
resultados dos itens/questões Q16 e Q18 com os valores declarados no DNA QI,
pode-se entender que existe correlação da percepção com o que é declarado, tendo
em conta que uma das competências consideradas importantes para a instituição é
o “Autodesenvolvimento – fazer o próprio desenvolvimento, aprimorando-se
continuamente de acordo com os objetivos da instituição. Fazer autorreflexão,
metabolizar feedbacks, realizar análise introspectiva, buscar novos saberes, adquirir
novas competências e aperfeiçoar seu conhecimento” (DNA QI, 2012, p. 58).
Referente ao cruzamento dos resultados dos itens/questões Q16 e Q18 com
os valores declarados no DNA QI, pode-se entender que existe correlação da
percepção com o que é declarado, tendo em conta que é uma das competências
consideradas importantes para a instituição, e declarada oficialmente no DNA QI.
Nessa direção, é possível dizer que a empresa precisa se atentar a respeito
deste resultado, uma vez que a falta de implementação de treinamento e de
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programas para aumentar a satisfação e melhorar o bem-estar dos colaboradores
compromete a organização, é importante que as pessoas envolvidas na empresa
estejam com a mesma visão de comprometimento e capacitação. Por esse motivo, a
formação de pessoal é um dos requisitos de sucesso para qualquer projeto de
inovação.
Corrobora com esta análise Ribeiro (2006) ao argumentar

que a

aprendizagem é um processo dinâmico pelo qual o indivíduo adquire novos
conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Sendo assim, o treinamento
possibilita ao treinando o desenvolver hábil de suas atividades proporcionando maior
crescimento da empresa e eficácia nos resultados; uma vez que uma empresa com
funcionários satisfeitos terá sempre maiores chances de agradar os clientes do que
a empresa cujos funcionários estão insatisfeitos.
De acordo com Bekin (2004, p 140), “Organizações bem-sucedidas
responsabilizam seus gerentes e áreas de suporte com a atribuição-chave de ajudar
os funcionários da linha de frente a realizar um reconhecido serviço de qualidade
aos clientes e, confirmado por eles”. A seguir, será demonstrado, na Tabela 8, a
categoria Valores organizacionais, que é a média dos itens que formam os 3 fatores:
Tabela 8 - Categoria Valores Organizacionais
Questões
Satisfação e bem-estar dos empregados
Valores Organizacionais Profissionalismo competitivo
Profissionalismo cooperativo
Valores Organizacionais

Média
2,9
3,0
3,6
3,2

Desvio Padrão
0,82
0,71
0,86
0,65

Fonte: Produção da Própria autora

A Tabela 8 demonstra o resultado da categoria valores organizacionais, a
qual obteve índice médio de 3,2, o que representa que os valores elencados no
questionário IBACO aplica-se razoavelmente na organização QI.
Os valores associados à satisfação e ao bem-estar e o profissionalismo
competitivo foram considerados, segundo a percepção dos seus membros, como
sendo aplicado razoavelmente na organização QI, já o valor de profissionalismo
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cooperativo, segundo a percepção dos colaboradores da QI, foi dito que aplica-se
bastante.
Com isto, pode se inferir que a instituição apresenta lacunas no que tange a
satisfação e o bem-estar dos colaboradores, mostrando-se razoavelmente
competitiva, mas, ao mesmo tempo, demonstrou que os membros da organização
são bastante cooperativos, pois realizam suas atividades com eficácia e
competência, têm espírito de colaboração e mostram-se dedicados. No subitem em
sequência, serão demonstrados os resultados da categoria práticas organizacionais.
4.3.2 Categoria Práticas Organizacionais

As perguntas quanto a Práticas Organizacionais também foram classificadas
em três fatores que serão apresentados de forma descritiva direta na seguinte ordem
de fatores: Integração externa, recompensa e treinamento, promoção do
relacionamento interpessoal.
O primeiro fator a ser descrito será relacionado à integração externa.
a) Fator Prática de Integração externa
Tabela 9 - Fator Prática de Integração Externa
Fator

Práticas
Organizacionais

Integração externa

Questões

Média

Desvio Padrão

14. Mantêm-se relações amigáveis com os clientes.

4,0

0,79

8. O atendimento às necessidades do cliente é uma
das metas mais importantes.

4,0

0,94

13. O acompanhamento e atendimento das
necessidades dos clientes é feito constantemente.

3,7

0,92

3,7

0,96

3,5

0,92

3,8

0,70

10. Persegue-se a excelência de produtos e serviços
como forma de satisfazer aos clientes.
21. As inovações são em geral introduzidas para
atender às necessidades do mercado.
Fator Integração externa

Fonte: Produção da Própria autora

Conforme demonstrado na Tabela 9, o índice geral alcançado foi de 3,8,
significando que o fator integração externa na percepção dos seus colaboradores
aplica-se bastante. Com isto, infere-se que os membros percebem que o foco da
instituição QI é o cliente, conforme apontado por Ferreira e Assmar (2008), ao definir
este fator como sendo práticas com foco nos altos escalões das organizações, e que
trata das decisões voltadas para o campo das estratégias, sendo que aos demais
colaboradores cabe a missão de atender o cliente e de mantê-lo.
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É possível concluir, então, que a percepção dos pesquisados quanto ao fator
práticas de integração externa vai ao encontro do que é declarado como oficial na
instituição, uma vez que o principal valor da instituição, conforme declarado
oficialmente no DNA QI, é o “Comprometimento com o aprendizado do aluno”, o que
reforça o fato do foco estar voltado para o cliente, confirmando o que foi dito por
Schein (2009), de que são os valores que norteiam as práticas nas organizações.
Gonçalves (2010) e Maso (2010) também reiteram a necessidade de ter atenção
para com cliente, e afirmam que, com o lento crescimento econômico, concorrência
acirrada, clientes cada vez mais exigentes, que não se satisfazem mais com
serviços medianos, a saída é a de prestar serviços de valor que ofereçam qualidade
superior para o cliente.
Por conseguinte, pode-se, então, inferir que existe uma harmonia entre o que
a instituição deseja e o que é percebido pelos colaboradores neste fator, ou seja,
que esta prática é um elemento presente na cultura organizacional da QI. Na Tabela
10 que segue, o fator a ser discriminado será a prática de recompensa e treinamento.
b) Fator Prática de Recompensa e treinamento
Tabela 10 - Fator Prática de Recompensa e Treinamento
Fator

Práticas
Organizacionais

Recompensa e
treinamento

Questões
11. Os empregados que apresentam ideias
inovadoras costumam ser premiados.
17. Os empregados são premiados quando
apresentam um desempenho que se destaca dos
demais.
22. Eventos sociais com distribuição de brindes são
comumente realizados para os empregados.
32. As inovações costumam ser introduzidas através
de programas de qualidade.
34. Os empregados costumam ser premiados
quando alcançam metas pré-estabelecidas.
Fator Recompensa e treinamento

Média

Desvio Padrão

2,7

1,01

2,8

1,11

2,3

1,04

2,7

1,07

3,1

1,18

2,7

0,84

Fonte: Produção da Própria autora

De acordo com os dados demonstrados na tabela acima, pode-se verificar
que o índice de 2,7 foi percebido pelos respondentes da pesquisa. Este fator tem
foco o cliente interno, ou seja, os colaboradores da organização, e, por isto, irá tratar
sobre como estes colaboradores são recompensados e premiados por suas ideias
inovadoras, pelo desempenho e pelo cumprimento das metas. Mediante análise do
resultado do item/questão 22 da Tabela 10, observa-se que a instituição pesquisada
não tem a prática de realizar eventos sociais. Por outro lado, no item referente a
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premiações mediante atingimento de metas, a média foi de 3,1, que vai ao encontro
do resultado do fator anterior, que aponta que o foco da QI está no cliente externo.
Mediante este resultado, entende-se que o valor declarado no DNA QI é a
“Meritocracia”, e refere-se ao reconhecimento do colaborador por meio de suas
ações e de seus resultados, não é percebido pelos membros da QI no mesmo nível
que o da direção, considerando-se que este valor, no livro DNA, é tido como um
valor oficial da instituição, porém, na pesquisa de campo, não se observou isto como
consenso entre os pesquisados.
Isto concorda com a afirmação de Bonilla et al. (2012), de que é fundamental
para as organizações adotar programas de recompensas, pois estas práticas ajudam
a instituição a melhorar seu desempenho, por meio da motivação de seus
colaboradores. Wiersma (1992) complementa esta análise afirmando que as
recompensas estimulam os indivíduos à ação e que podem ser de natureza
intrínseca ou extrínseca, funcionando, assim, como mecanismos de motivação.
Dessa maneira, com base nos resultados referentes ao fator prática de
recompensa e treinamento, e conforme apontado na revisão bibliográfica, pode-se
apontar que a gestão da Instituição QI poderia se focar mais, motivando suas
equipes por meio da implementação de um programa de recompensas e treinamento
mais efetivo para seu quadro de colaboradores.
A Tabela 11 que segue abordará os resultados referentes ao fator a ser
discriminado, que será a prática de promoção de relacionamento interpessoal:
c) Fator Promoção de relacionamento interpessoal
Tabela 11 - Fator Promoção e Relacionamento Interpessoal
Fator

Práticas
Organizacionais

Promoção do
relacionamento
interpessoal

Questões
15. Os chefes imediatos são como pais para os
empregados.
19. É prática comum a comemoração dos
aniversários pelos empregados.
26. As relações entre empregados e membros dos
alto escalão são cordiais e amigáveis.
33. Os empregados se relacionam como se fossem
uma grande família.
Fator Promoção do relacionamento interpessoal

Fonte: Produção da Própria autora

Média

Desvio Padrão

3,0

1,27

3,1

1,26

3,5

1,07

3,4

1,09

3,2

0,79
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Os resultados encontrados neste fator mediante aos dados analisados por
meio da Tabela 11 foi de 3,2, ou seja, na percepção dos pesquisados, o fator
práticas de relacionamento interpessoal na instituição QI é razoavelmente aplicado.
O

Fator

tem

como

principal

temática

perguntas

direcionadas

ao

relacionamento pessoal, sendo que, na questão que tange o relacionamento com os
chefes imediatos (questão 15)

o índice foi de se aplica razoavelmente. Já na

pergunta referente às práticas de comemoração de aniversários dos empregados,
teve um ligeiro aumento para 3,1, nas práticas de convívio entre os empregados e os
altos escalões da organização, bem como, o do relacionamento interpessoal entre os
próprios membros do grupo, mostrou-se um pouco melhor que os demais e atingiu o
índice de 3,5 e 3,4, respectivamente.
Para que as pessoas tenham condições de se desenvolver nas organizações,
é necessário o relacionamento interpessoal, sendo que este fator é preponderante
para motivação do indivíduo na organização, sendo uma ferramenta que contribui
para o engajamento com a instituição (SILVA, 2008). Nesse sentido, contribui para o
aculturamento do colaborador, e esta mesma autora coloca que o relacionamento
interpessoal é condição sine qua non para que a organização alcance seus objetivos
em todos os níveis.
Referente às práticas de promoção do relacionamento interpessoal sob a
percepção dos colaboradores versus o declarado como oficial no DNA QI, observase tendência a divergência entre a percepção dos colaboradores e o que está no
livro DNA QI. Tendo em vista o exposto, verifica-se que, para a QI, relacionamento
interpessoal refere-se à: “Habilidade nas relações interpessoais e sociais – conviver,
interagir, relacionar-se e comunicar-se com diplomacia e respeito, tendo a
capacidade de se colocar no lugar do outro”, ou seja, é possível observar que, para a
QI, o relacionamento interpessoal tem um caráter mais formal e diplomático,
enquanto as afirmativas do questionário são mais de caráter informal e íntimo, pois
pergunta se os chefes imediatos são como pais, no qual a média da resposta foi
razoavelmente, o que corrobora com a forma com que a instituição vê que deve ser
a relação interpessoal dos seus membros, ou seja, de respeito e de convívio
diplomático.
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Com base na pesquisa bibliográfica e nestes resultados, recomenda-se que a
Instituição QI poderia se aperfeiçoar neste quesito, por sua atividade ser
preponderantemente humana, já que lida com educação, a qual depende do
relacionamento entre as pessoas (professor e aluno), para que, assim, possa haver a
construção do conhecimento.
A seguir, na Tabela 12, apresentar-se-á o índice referente à categoria:
Práticas organizacionais, que é resultante da média dos itens que formam os 3
fatores:
Tabela 12 - Categoria Práticas Organizacionais
Questões
Práticas
Organizacionais

Média

Desvio Padrão

Integração externa

3,8

0,70

Recompensa e treinamento

2,7

0,84

Promoção do relacionamento interpessoal

3,2

0,79

3,2

0,66

Práticas Organizacionais

Fonte: Produção da Própria autora

De acordo com a Tabela 12 acima, verifica-se que a categoria práticas
organizacionais apresenta resultado médio de 3,2, representando, assim, que as
práticas apontadas pela aplicação do questionário IBACO aplica-se razoavelmente
na Instituição QI. No que diz respeito às práticas associadas ao fator integração
externa, obteve-se um índice de 3,8, correspondendo a aplica-se bastante. Com
base nisso, infere-se que, sob a percepção dos seus membros, existe foco no
atendimento ao cliente. Já no que se refere às práticas do fator treinamento e
recompensa, obteve-se o menor índice da categoria, com uma média de 2,7, o que
significa

que

estas

práticas,

sob

a

percepção

dos

colaboradores,

são

razoavelmente aplicadas, com tendência a pouco aplicadas, e o último fator desta
categoria – promoção de relacionamento interpessoal – atingiu a média de 3,2,
demonstrando que os pesquisados percebem estas práticas como aplicadas
razoavelmente na instituição.
No próximo subitem, tratar-se-ão os principais elementos identificados na
pesquisa sobre a cultura organizacional da instituição pesquisada.

86
4.3.3 Conhecendo a Cultura Organizacional da Instituição QI
Conforme já explicitado no item da metodologia, por meio do questionário
IBACO, foram apresentados 30 itens que se dividem em 6 fatores, sendo três de
práticas organizacionais (PO) e três de valores organizacionais (VO). Desta forma,
decidiu-se analisar de maneira indireta o comportamento do constructo CO e dos
agrupamentos de fatores do (PO e VO).
A Tabela 13, abaixo, apresentará os dados referentes ao constructo da
Cultura Organizacional da instituição pesquisada:
Tabela 13 - Constructo Cultura Organizacional
Categoria

Média

Desvio Padrão

Valores Organizacionais

3,2

0,65

Práticas Organizacionais

3,2

0,66

Constructo Cultura Organizacional

3,2

0,63

Constructo Cultura
Organizacional

Fonte: Produção da Própria autora

Conforme dados da Tabela 13, foi realizada a média dos 3 fatores que
compõem os VO e a média dos 3 fatores que compõem as PO, e, por fim, a média
dessas 2 categorias que representam, de maneira indireta, como seria a avaliação
dos respondentes sobre a percepção da CO. Trata-se de uma análise indireta dos
fatores, uma vez que é a média dos itens correspondentes, e foi perguntado, de fato,
aos respondentes,
Isto vem ao encontro do que é apontado na literatura pesquisada: a cultura
organizacional é

definida

como

“(...) um

padrão de

suposições básicas

compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava seus
problemas de adaptação externa e de integração interna” Schein (2009, p. 16), e da
afirmação de Silva et al. (2012) de que é a cultura organizacional que dá
personalidade à organização diferenciando-a das demais. Desse modo, pode-se
dizer que é a energia da cultura organizacional que mobilizará “os membros a
agirem, pois esta fornece significado, direção, controle, aprovação e proibição de
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comportamentos, ritos, mitos, valores, crenças e pressupostos às ações humana e a
própria organizacional” (GIANSANTE, 2013, p. 16).
Destaca-se que, conforme dados oficiais da Instituição QI aqui pesquisada, é
uma instituição que tem como valores oficiais e declarados o “Comprometimento do
aprendizado do aluno”, o que a posiciona como uma instituição com foco no cliente
externo e cultura organizacional típica de uma instituição jovem de ensino
profissionalizando com dependência mercadológica, isto posto, por se tratar de uma
instituição privada. Reforçando esta ideia, Morgan (2013) afirma que a CO é um
processo dinâmico de aprendizado, em contínua mutação, em função das
constantes pressões e mudanças do ambiente interno e externo.
Nesse sentido, os dados desta pesquisa confirmam esta premissa mediante a
média apresentada na Tabela 13, com um índice 3,2 na categoria valores
organizacionais, cujos fatores profissionalismo competitivo, e satisfação e bem-estar
dos empregados foram percebidos como aplicados razoavelmente, e, o
profissionalismo cooperativo como bastante aplicado na organização, sendo assim,
pode-se inferir que os colaboradores da instituição percebem a existência dos
valores na organização, porém não em unanimidade.
Na literatura pesquisada, verifica-se que uma organização reforça aos seus
membros os seus valores e a cultura, sempre que uma determinada prática é
colocada em ação, conforme apontado por Malak (2001). Corrobora com esta
análise Schein (2008) ao afirmar que a CO dá bases para que o grupo possa lidar
com seus problemas internos e externos, fornecendo, assim, a essência da cultura
da organização, que se mostra no modo como pratica seus negócios ou no modo
como trata seus colaboradores ou, mesmo, seus clientes, ou seja, é o impacto que
a CO exerce sobre o comportamento do grupo.
Nessa direção, ainda conforme demonstrado na Tabela 13, o levantamento
da CO quanto a suas práticas atingiu o índice igual ao dos valores com grau de 3,2,
o que reforça a teoria de Schein (2009), que são os valores do grupo que orientam
as suas práticas. Cabe ressaltar, ainda, que esta média da categoria Práticas
organizacionais é oriunda do fator de práticas associadas à recompensa e ao
treinamento, e teve um índice baixo com percepção de aplica-se com tendência a
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não se aplica. Nas práticas voltadas para a promoção do relacionamento
interpessoal foi de aplica-se razoável e já na de integração externa como bastante
se aplica, o que permite inferir que a Instituição QI tem suas práticas pautadas no
atendimento ao cliente externo.
4.4

ANÁLISE

DA

CORRELAÇÃO

ENTRE

AS

VARIÁVEIS

SÓCIO-

DEMOGRÁFICAS, OS VALORES E AS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS
Será apresentada, neste capítulo, a relação entre as variáveis sóciodemográficas, gênero, tempo de permanência na instituição, filial e área de atuação
versus os fatores de valores e práticas organizacionais, segundo a percepção dos
colaboradores da instituição QI. Esta correlação foi feita por meio do Teste de
Kruskal e pode-se identificar se há diferença significativa nas médias das categorias
das variáveis categóricas. Pois, de acordo com este teste, quanto mais próximo de 0
o p-valor, mais há diferença entre as categorias e, de maneira análoga, quanto mais
se aproxima de 1, menor é a diferença, e só será considerada diferença significativa
quando o p-valor for menor que 0,05.
A Tabela 14 que segue apresentará os resultados da correlação entre Gênero
X Fatores Valores e Práticas Organizacionais, após a aplicação do Teste de Kruskal:
Tabela 14 - Correlação entre Gênero X Fatores Valores e Práticas Organizacionais
Estatística
de Teste

Graus de
Liberdade

Significânci
a (p-valor)

Valor de Profissionalismo cooperativo

0,4

1

0,527

Valor de Profissionalismo competitivo

1,23

1

0,267

Valor de Satisfação e bem-estar dos empregados

0,13

1

0,715

Práticas de Integração externa

3,21

1

0,073

Práticas de Recompensa e treinamento

0,8

1

0,371

0

1

0,982

Fatores

Práticas de Promoção do relacionamento interpessoal
Fonte: Produção da Própria autora

Por meio da Tabela 14, pode-se constatar que a variável gênero não
apresenta diferença significativa, isto é, menor que 0,05 no p-valor, o que indica que
não há relação entre a variável, sexo versus valores, práticas e cultura
organizacional, ou seja, a percepção entre os colaboradores não se diferencia pelo
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fato de serem de sexo diferente. Inclusive nessa direção, o “fator práticas de
promoção do relacionamento interpessoal” merece destaque, em virtude do seu alto
grau de homogeneidade, em que o p-valor se aproxima bastante de 1 (um), que é o
valor máximo que pode atingir o p-valor, em que a média que o fator atingiu pela
percepção dos homens foi de 3,23 e, pelas mulheres, de 3,26.
Para esta análise, foi dividido o total dos dados em dois grupos, um que se
refere unicamente a docentes (professores) e outro aos demais colaboradores
(Administrativo, Educação, Comercial e CPD/TI) e, assim, foram comparados a fim
de identificar se existe diferença entre a percepção dos professores e dos demais
membros da organização.
A Tabela 15, em sequência, demonstra os resultados da aplicação do Teste
de Kruskal Wallis referentes à Correlação entre a variável área de atuação (docência
X outras funções) X Fatores Valores e Práticas Organizacionais:

Tabela 15 - Correlação entre a variável área de atuação (docência X outras funções)
X Fatores Valores e Práticas Organizacionais
Estatística
de Teste

Graus de
Liberdade

Significânci
a (p-valor)

Profissionalismo cooperativo

8,5

4

0,075

Profissionalismo competitivo

4,3

4

0,37

Satisfação e bem-estar dos empregados

11,8

4

0,019

Integração externa

2,2

4

0,695

Recompensa e treinamento

16,4

4

0,003

Promoção do relacionamento interpessoal

1,4

4

0,844

Fatores

Fonte: Produção da Própria autora

Com base nos resultados do Teste de Kruskal Wallis apresentados na Tabela
15, assinala-se que existe uma diferença entre a percepção dos docentes e os
demais colaboradores quanto aos fatores de “Fator Valores de Satisfação e Bemestar dos Empregados” e as “Práticas de Recompensa e treinamento”, os docentes
têm uma percepção maior em média, em comparação com os demais, indicando,
com isto, que os professores apresentam mais satisfação do que os demais. Em
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contrapartida, o fator que mais apresentou homogeneidade foi o das “práticas de
promoção do relacionamento interpessoal”.
A correlação entre o tempo de permanência na instituição versus fatores,
categorias e constructo foi realizada mediante a divisão da amostra em 2 grupos,
sendo um grupo com até um ano de tempo de casa e outro que engloba os que têm
2 anos ou mais de permanência na instituição. A Tabela 16 apresenta os resultados
da aplicação do Teste Kruskal Wallis com a correlação entre as variáveis tempo de
permanência na instituição X Fatores Valores e Práticas Organizacionais.

Tabela 16 - Correlação entre as variáveis, tempo de permanência na instituição X
Fatores Valores e Práticas Organizacionais
Estatística
de Teste

Graus de
Liberdade

Significânci
a (p-valor)

Valor de Profissionalismo cooperativo

0,23

1

0,629

Valor de Profissionalismo competitivo

0,89

1

0,344

Valor de Satisfação e bem-estar dos empregados

0,01

1

0,924

Práticas de Integração externa

1,66

1

0,198

Práticas de Recompensa e treinamento

1,7

1

0,192

Práticas de Promoção do relacionamento interpessoal

0,77

1

0,38

Fatores

Fonte: Produção da Própria autora

É possível constatar, por meio dos resultados expostos na Tabela 16, que a
variável Tempo de casa não apresenta diferença significativa, isto é, menor que 0,05
no p-valor, o que indica que não há relação entre a variável tempo de permanência
na instituição versus os valores, práticas e cultura organizacional, ou seja, a
percepção entre os colaboradores não se diferencia pelo fato de estarem há mais
tempo na instituição. Inclusive nessa direção, o fator “Satisfação e bem-estar dos
empregados” merece destaque em virtude do seu alto grau de homogeneidade, em
que o p-valor se aproxima bastante de 1 (um), que é o valor máximo que pode atingir
o p-valor. O que mostra que os colaboradores de todas as áreas têm uma percepção
sobre este fator muito semelhante.
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A Tabela 17 que segue apresentará os resultados da aplicação do Teste de
Kruskal Wallis, referente à correlação entre as variáveis Unidades e Mantenedora X
Fatores Valores e Práticas Organizacionais:
Tabela 17 - Correlação entre as variáveis Unidades e Mantenedora X Fatores
Valores e Práticas Organizacionais
Estatística
de Teste

Graus de
Liberdade

Significânci
a (p-valor)

Valor de Profissionalismo cooperativo

1,69

1

0,194

Valor de Profissionalismo competitivo

0,04

1

0,841

Valor de Satisfação e bem-estar dos empregados

0,22

1

0,637

Práticas de Integração externa

0,65

1

0,421

Práticas de Recompensa e treinamento

1,11

1

0,292

Práticas de Promoção do relacionamento interpessoal

8,04

1

0,005

Fatores

Fonte: Produção da Própria autora

Pode-se observar, na Tabela 17, que o único fator que apresenta diferença
significativa é o “fator promoção do relacionamento interpessoal”, sendo que, na
mantenedora, a média para este fator é menor que nas demais unidades. Isto indica
que existe maior promoção dos relacionamentos interpessoais nas unidades do que
na mantenedora, a qual costuma ser um local mais formal, devido a sua proximidade
com a direção da instituição.
4.5

CORRELAÇÃO DOS VALORES EXPLICITADOS PELOS COLABORADORES
DA QI X POSTO COMO OFICIAL PELA INSTITUIÇÃO

Será apresentado neste subitem os resultados referentes à abordagem
qualitativa, a qual se deu por meio de uma pergunta aberta no final do questionário
IBACO, que se referia a: “Defina, em até 3 palavras, os valores da QI”.
Por meio dos resultados desta questão aberta, pode-se constatar que existe
um alinhamento entre os valores declarados e valores percebidos pelos seus
colaboradores. Já que dos três valores mais citados pelos membros da organização,
dois fazem parte do valor posto como o mais importante pela instituição.
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Para elucidar estes resultados, segue o Gráfico 6, que demonstra um
comparativo do que foi explicitado pelos colaboradores na questão aberta, referente
ao que eles percebiam como sendo os valores da instituição versus o que a
Instituição QI declara como oficial:
Gráfico 6 – CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES PERCEBIDOS SOBRE A QI
EXPLICITADOS PELOS COLABORADORES NA QUESTÃO ABERTA X VALORES
DECLARADOS PELA INSTITUIÇÃO QI

Fonte: Produção da Própria autora

É possível ver no Gráfico 6 que, por meio dos cruzamentos dos dados, existe
uma coerência entre os valores declarados e os valores percebidos pelos
colaboradores, lembrando que, para o diagnóstico, não interessa uma alta ou baixa
satisfação do índice, pois o propósito de diagnosticar é verificar as coerências das
percepções dos membros da organização com os declarados como oficiais pela
instituição.
As palavras do Quadro 4 que estão em negrito foram citadas em média 3,3
vezes e as demais foram citadas 1 única vez.

Quadro 4 - Valores citados em Menor Escala
Outras, com menos citações: Competência,

Competitividade, Excelência, Meritocracia,

Confiança, Criatividade, Trabalho, Valorização, Ações, Proativo, Reciprocidade, Sucesso,
União, Alegria, Amor, Aplicabilidade, Atualização, Cidadania, Coerência, Coragem, Cordialidade,
Cultura, Descentralizada, Desorganização, Destaque, Disciplina, Envolvimento, Expansão, Família,
Flexibilidade, Generosidade, Imagem, Despreocupação, Mercado, Motivação, Organização, Parceria,
Pesquisa, Preocupação, Resiliência, Sintonia, Solidariedade, Sustentabilidade, Técnico, Vaidade.

.

Fonte: Produção da Própria autora
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Em outra ilustração, a Figura 10 apresenta a “nuvem de palavras”, que
demonstra, de maneira lúdica, as citações em questão. Destaca-se que a “nuvem de
palavras” refere-se a um estudo para análises de textos, isto é, informações
qualitativas.

Figura 10 - Nuvem de palavras
Fonte: Produção da Própria autora

De acordo com a Figura 10, as palavras de maior tamanho foram ditas com
maior frequência, destacando-se a palavra Comprometimento. De maneira análoga,
as de tamanho menor foram mencionadas em menor quantidade. Dentre as palavras
mais citadas, tem-se Qualidade, Aprendizado, Ética e Aluno, e as cores são
meramente ilustrativas.

Bastos, Brandão e Pinho (1996) comparam o comprometimento como sendo
um estado de autorresponsabilidade quando estes são entendidos como de livre
escolha do indivíduo. Para Meyer e Allen (1991), o comprometimento com a
organização é uma condição psicológica que demonstra a ligação que o trabalhador
tem com a organização, nessa perspectiva, Robbins (2002) coloca que trata-se de
uma atitude na qual o profissional se identifica com a organização e seus anseios,
fazendo com que este tenha o desejo de manter-se na empresa.
Destaca-se que os resultados demonstrados no Gráfico 6 e as palavras em
destaque na Figura 10 referem-se às respostas dadas pelos pesquisados à questão
qualitativa aberta “Defina em até 3 palavras os valores da QI”, e, em comparação,
com

o

principal

valor

declarado

nos

documentos

da

Instituição

QI,

“Comprometimento com o aprendizado do aluno”, é possível observar que todas as
palavras que compõem o principal valor da instituição estão em destaque. Também
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é possível identificar que, dos três valores mais citados pelo membros da instituição,
dois fazem parte do valor posto como o mais importante valor da Instituição QI, o
que nos permite inferir que há um alinhamento entre os valores percebidos pelos
colaboradores e os declarados pela Instituição pesquisada.
Tamayo (2005) coloca que, uma vez que se conheçam os valores
organizacionais de uma instituição, é possível inferir os possíveis comportamentos
que seus membros venham a ter, tanto os valores organizacionais como os valores
pessoais são os norteadores que guiam a vida dos grupos e dos indivíduos, e
influenciam nas suas tomadas de decisões nas organizações, influenciando a forma
de pensar, agir e de se comportar dos líderes ou dos subordinados, impactando
diretamente no clima organizacional, motivando-os a atingirem as metas e os
objetivos

propostos

pela

organização.

Tamayo;

Mendes

e

Paz

(2000)

complementam que os valores podem ser considerados como um instrumento que
facilita o atingimento das metas estabelecidas, já que as normas das organizações
estão inseridas nos valores e desta forma podem instrumentalizar os valores
organizacionais.
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5 ARTEFATO: PRODUTO FINAL
Como artefato final deste trabalho, foi criado um mapa conceitual sobre a
cultura organizacional da instituição pesquisa, por meio deste mapa, é possível
facilitar a compreensão de como a cultura organizacional das Escolas e Faculdades
QI, segundo a percepção dos seus membros, está estruturada, porque o mapa
conceitual é um instrumento que possibilita visualizar e compartilhar significados
sobre um determinado assunto.
O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um
conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições. Ele é
considerado como um estruturador do conhecimento, na medida em que
permite mostrar como o conhecimento sobre determinado assunto está
organizado na estrutura cognitiva de seu autor, que assim pode visualizar e
analisar a sua profundidade e a extensão. (TAVARES, 2007).

Ele pode ser entendido como uma representação visual utilizada para
partilhar significados, pois explicita como o autor entende as relações entre os
conceitos enunciados (Apêndice C).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve por objetivo diagnosticar a cultura organizacional por meio
dos valores e

práticas

organizacionais de

uma

instituição

de

educação

profissionalizante do Rio Grande do Sul.
Partiu-se da premissa de que Cultura Organizacional é um constructo
complexo e, para compreendê-la na Instituição QI, foi necessário adentrar em todos
os níveis que a compõem, incluindo o seu núcleo até a parte mais externa. Assim,
procurou-se identificar os valores e as práticas organizacionais por meio da
percepção dos colaboradores em relação à Cultura Organizacional, e bem como
comparar com a cultura oficialmente declarada pela referida instituição.
De posse destas duas visões sobre o mesmo objeto, e apoiando-se em
estudiosos do assunto, foi possível se levantar o que vem a ser a Cultura
Organizacional na instituição QI, o que vai ao encontro do problema de pesquisa
desta dissertação: “Quais os valores e práticas que constituem a Cultura
Organizacional de uma instituição de educação profissionalizante do Rio Grande do
Sul?”.
Dentre os principais resultados, destacam-se: referente aos Valores
Organizacionais no fator profissionalismo cooperativo, sendo que, na percepção
dos colaboradores, este valor aplica-se bastante na QI, porém, este valor não se
encontra

declarado

nos

documentos

oficiais

da

instituição.

Já

o

fator

profissionalismo competitivo aplica-se razoavelmente e reitera o principal valor
declarado

pela

QI,

e,

nas

questões

referentes

aos

fatores

criatividade,

competitividade e ambição, verificou-se que, na percepção da maioria dos
colaboradores, estes valores são importantes para a QI, uma vez que as
competências, “Competitividade” e “Lucro como necessidade para atingir os
objetivos”, já constam no livro DNA QI.
Em relação ao fator Satisfação e bem-estar dos empregados, o resultado
indicou que se aplica razoavelmente nos quesitos sobre as necessidades e bemestar do pessoal e investimento em seu crescimento profissional. No entanto, o
quesito investimento em programas regulares de capacitação e desenvolvimento
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criativo, bem como, programas de melhoria de bem-estar dos empregados foi tido
como pouco se aplica na QI.

Nessa direção, é possível dizer que a empresa

necessita se focar em treinamentos e programas que visem a melhorar a satisfação
e o bem-estar dos colaboradores, uma vez que isto poderá comprometer os rumos
da organização. Já na questão referente à liberdade de acesso à direção, foi
considerada como aplica-se bastante, o que indica que a organização tem plena
confiança nos seus colaboradores.
Na

categoria

valores

organizacionais,

a

média

foi

que

aplica-se

razoavelmente na organização QI. Com isto, pode se dizer que a instituição
apresenta lacunas no que tange a satisfação e o bem-estar dos colaboradores,
mostra-se razoavelmente competitiva e que os membros da organização são
bastante cooperativos.
No que diz respeito à categoria de Práticas Organizacionais, destaca-se que o
fator práticas de relacionamento externo alcançou o grau aplica-se bastante.
Com isto, é possível concluir que a percepção dos pesquisados vai ao encontro do
que é declarado como oficial pela Instituição QI. Já o fator práticas de recompensa
e treinamento obteve a média aplica-se razoavelmente. Porém, ainda relacionado
a este fator, verifica-se uma inconsistência entre o declarado pela instituição e o
percebido pelos colaboradores. Trata-se do valor “Meritocracia” que, para a
Instituição QI, está relacionado a “dar reconhecimento ao colaborador por meio de
suas ações e resultados”, mas o colaborador percebe isto de outra forma. Com base
neste resultado, sugere-se que a Instituição QI inclua, em suas práticas
organizacionais, ações que visem à motivação de suas equipes, bem como invista
na elaboração de um programa de recompensas e treinamento mais efetivo para seu
quadro de colaboradores.
No que tange as práticas de “promoção do relacionamento interpessoal”,
é razoavelmente aplicado, observa-se tendência a divergência entre o percebido
pelos colaboradores e o

declarado no DNA QI, na qual o relacionamento

interpessoal deve ter um caráter formal e diplomático, enquanto as afirmativas do
questionário referente a este fator são de caráter informal e íntimo, como, por
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exemplo, o questionamento: “Os empregados se relacionam como se fossem um
grande família”.
Mas, na percepção dos colaboradores, há um foco maior para o atendimento ao
cliente externo, e não ao cliente interno.
Na pesquisa qualitativa, no que diz respeito às três palavras que resumem os
valores da QI” para os colaboradores participantes da pesquisa, pode-se constatar
que existe um alinhamento entre os valores declarados e os percebidos pelos seus
colaboradores. Verificou-se que, dos três valores mais citados pelo membros da
organização, dois fazem parte do valor posto como o mais importante pela instituição
no livro DNA QI. Isto reforça os pressupostos de Morgan (2013) e Schein (2008) de
que são os valores que norteiam as práticas nas organizações. De modo geral,
pode-se dizer que mais da metade dos valores declarados pela instituição QI estão
alinhados com os que sua equipe percebe, conforme levantado nesta pesquisa.
Cabe destacar a relevância e as contribuições desta pesquisa sob vários
pontos de vista: social, acadêmico e profissional. Do ponto de vista acadêmico,
mesmo que de forma singela, espera-se que esta pesquisa possa colaborar nos
estudos futuros sobre cultura organizacional, bem como, a metodologia utilizada,
apesar de suas limitações, possa servir de fundamento para outros pesquisadores.
Para os colaboradores da Instituição QI, este estudo poderá melhorar as relações
interpessoais, bem como, o ambiente organizacional como um todo, propiciando
uma aproximação dos valores individuais com os organizacionais.
E a maior contribuição desta pesquisa é para a Instituição pesquisada. Este
diagnóstico sugere os encaminhamentos de que os pontos fortes sejam reiterados e
os pontos fracos aqui apontados sejam melhorados, e que, de alguma forma,
possam servir de subsídio para a Instituição QI buscar o alinhamento dos interesses
de sua equipe com os da instituição, pois, quanto mais sinergia existir entre a
Instituição e sua equipe, mais forte serão os laços entre os dois, podendo, com isto,
diminuir o turnover, que, pela presente pesquisa, mostra-se como um dos seus
pontos fracos.
Por fim, o que fica de mais relevante em relação aos valores percebidos pelos
colaboradores versus declarados pela Instituição QI, está relacionado ao
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“Comprometimento com o aprendizado do aluno”, e comprometimento é a base para
a sustentabilidade organizacional. Neste quesito, a instituição pesquisada possui
seu maior patrimônio, as pessoas comprometidas com o trabalho.
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APÊNDICE 1- QUESTIONÁRIO - FERRAMENTA SURVEY MONKEY
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIMENTO

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar na
campo referente ao projeto de pesquisa intitulado “Diagnóstico
Organizacional QI” desenvolvido por Regina Teixeira. Fui informado
contatar/consultar a qualquer momento que julgar necessário
pesquisa@qi.edu.br.

pesquisa de
da Cultura
que poderei
pelo e-mail

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar
para o sucesso da pesquisa. Fui informado do objetivo estritamente acadêmico e
científico do estudo, que, em linhas gerais, é realizar o diagnóstico da cultura
organizacional da QI.
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de recurso do
software de pesquisa Survey Monkey. O acesso e a análise dos dados coletados se
farão apenas pela pesquisadora e/ou seus orientadores/coordenadores.
Fui ainda informado que a decisão de responder ou não ao questionário era
livre, sem prejuízo ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP).

Assinatura eletrônica do(a) participante:
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APÊNDICE 3 - MAPA CONCEITUAL
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APÊNDICE 4 – LIVRO DNA – QI – NORTEADORES
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