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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar se as noções de visão, missão e valores 

dos servidores do IFPB são convergentes com as respectivas declarações formalizadas pela 

instituição. Devido à natureza distinta de cada uma dessas ideias, utilizaram-se métodos 

mistos e instrumentos que permitiram uma adequada coleta e análise dos dados de acordo 

suas especificidades: para os valores, utilizaram-se métodos quantitativos; para a missão, 

realizou-se entrevista seguida de análise de conteúdo; e, para a visão, devido à natureza 

criativa dessa ideia, utilizou-se a técnica de construção de desenho para coletar os dados com 

posterior análise de conteúdo para permitir inferências. Os resultados da pesquisa 

confirmaram parcialmente a hipótese inicial de que as ideias contidas nas declarações de 

missão, visão e valores não seriam compartilhadas com os membros da organização. 

Palavras-chave: Ideia governante. Missão. Visão. Valores. Cultura organizacional. Gestão 

pública. 



ABSTRACT 

 

This research identified, by a case study, the perception about organizational values, purpose 

and vision among members (civil servants) of a public institution of education and compared 

those identified ideas with the formal mission, vison and values statements. Due to their 

differences in nature, those ideas required three different methodological approaches and 

tools. To identify the values, a quantitative approach was used; to identify de purpose of the 

organization, interviews and, to identify the vision, a creative method based on projective 

tests – in this case, drawing. The outcome of this research partially confirmed the initial 

hypothesis that those ideas within mission, vision and values statements where not shared 

among the members of the organization. 

Key-words: Governing ideas. Mission. Vision. Values. Organizational culture. Public 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os objetivos de uma instituição pública de educação, seus propósitos e o conjunto de 

ideias que norteiam as atividades de seus membros fazem parte do contexto desta pesquisa. 

Por essa razão, serão apresentados nesta seção alguns elementos que contextualizam e 

problematizam a questão desta pesquisa e, para isso, serão enumerados alguns eventos que 

dizem respeito diretamente às ideias de missão, valores e visão. 

Nesse contexto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB) desenvolveu, no âmbito de suas atividades de planejamento estratégico, declarações de 

missão, visão e valores e as vem divulgando em seu sítio web
1
, em mensagens oficiais de e-

mail (internas e externas) e em um portal próprio dedicado à transparência (Figura 1)
2
. 

 

Figura 1 Declarações de missão, visão e valores do IFPB. 

Fonte: site IFPB. 

A partir dessas declarações, tiveram início as primeiras inquietações em direção a esta 

pesquisa, as quais emergiram de questionamentos como: qual o objetivo e a importância de se 

declarar tais ideias? As pessoas que fazem parte do dia a dia do IFPB estão alinhadas a esse 

conjunto de ideias? E, talvez, o questionamento mais importante: essas declarações foram 

construídas por meio de uma verdadeira reflexão sobre a identidade da organização? 

Mantendo suspensas as possíveis respostas a essas perguntas, serão apresentados a seguir 

alguns eventos que podem guardar certo sentido para a construção de tais soluções. 

O primeiro evento ocorreu durante a 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), onde o então presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento 

                                                 
1  Disponível em: <http://www.ifpb.edu.br/institucional/sobre-o-ifpb>. Acesso em: 22 jul. 2016. 
2  Disponível em: < http://www.ifpb.edu.br/gestao-a-vista>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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de Pessoal de Nível Superior (Capes), Jorge Guimarães, declarou que os Institutos Federais 

eram “mini-universidades”. Essa declaração provocou forte reação do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) – 

organização que reúne todos os reitores de Institutos Federais do Brasil –, que, rapidamente, 

respondeu ao comentário por meio de manifesto, publicado no sítio web da instituição, em 15 

de agosto de 2013, e cujo conteúdo rechaça o posicionamento do presidente da Capes. Em um 

trecho do manifesto, os reitores se posicionaram da seguinte maneira:  

Essa comparação reducionista, preconceituosa e elitista nega o verdadeiro sentido do 

trabalho dessas instituições que existem e se institucionalizam pelo compromisso de 

fazer educação para a sociedade. Se houvesse busca por semelhanças, estaria na 

tradução de uma Universidade do Trabalhador. (CONIF, 2013).3  

Ainda sobre o conteúdo da resposta do CONIF, os reitores lamentaram o desrespeito à 

história e trajetória centenária da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, a qual, segundo o Conselho:  

[os institutos] nasceram identificados com um território e, ousadamente, se colocam 

na dianteira das Políticas Educacionais em uma perspectiva ampla e socialmente 

engajada, comprometida com as pessoas, com as vozes da juventude e dos 

trabalhadores, onde quer que eles estejam, de norte a sul do país. Este é um 

compromisso vocacionado para legitimar a natureza pública da Educação 

Profissional e Tecnológica. (CONIF, 2013). 

O conteúdo desse Manifesto foi aprovado na 35ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

em agosto de 2013.  

Outro ponto a se destacar é que essa aparente crise de imagem é perceptível no dia a 

dia do IFPB, onde pessoas ainda se referem à instituição como Escola Técnica ou CEFET
4
 

(nomes anteriores da organização). Aparentemente ainda não foi possível estabelecer uma 

identidade forte que categorize essa instituição de forma marcante na percepção de seus 

membros ou mesmo uma imagem bem delineada para a sociedade. Quanto ao conteúdo do 

manifesto dos reitores, pode-se até indagar: em que se diferenciaria uma Universidade do 

Trabalhador das demais universidades? Essa aparente falta de delineamento da identidade, 

provavelmente, trata-se da manifestação de algo mais profundo e que torna difícil diferenciar 

                                                 
3 Disponível em: <http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/547-reitores-reafirmam-o-papel-dos-institutos-federais.html>. 

Acesso em: 12 out. 2015. 
4  Centro Federal de Educação Tecnológica. 



16 

 

os Institutos Federais de forma clara se comparados à imagem da universidade nos moldes 

consagrados no Brasil. 

A comparação com as universidades também foi apontada em pesquisa e ganhou 

destaque na mídia por meio de notícia publicada em 4 de janeiro de 2016 no sítio web UOL 

Educação, na qual são relatados os resultados de pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco, 

coordenada pelo pesquisador Adriano Baptista Dias. 

 

Figura 2 Manchete sobre a atuação dos Institutos Federais. 

Fonte: Universo Online Educação. 

Em um trecho da matéria acima, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco alerta 

que os institutos: 

[...] tendem a imitar as universidades, que estão ali perto e são uma referência 

natural. Depois, os novos que vão entrando vêm da universidade e tentam reproduzir 

aquilo. Mas tem um outro motivo mais sério: a lei que criou os institutos coloca a 

avaliação deles no mesmo sistema que avalia as universidades. Então você cria um 

instituto para ter desenvolvimento tecnológico e depois você amarra ele a uma 

instituição que não faz desenvolvimento tecnológico. Isso tende a desvirtuar os 

objetivos e finalidades para que o instituto foi criado. (Trecho da fala do 

coordenador da pesquisa, Adriano Dias, para o sítio web UOL Educação. Jornalista: 

Marcelle Souza).5 

O que se pretendeu demonstrar, por meio dos eventos narrados até aqui, é que as 

forças que atuam sobre as instituições de educação como o IFPB são constantes. Essas forças 

possuem o potencial de definir extrinsecamente os propósitos e os objetivos do IFPB – desde 

                                                 
5 Fonte: Universo Online Educação. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/04/maioria-dos-institutos-

federais-nao-faz-pesquisa-tecnologica-diz-estudo.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
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atividades relativas à administração até as atividades de ensino-aprendizagem. A ausência de 

uma identidade bem definida pode tornar esse cenário ainda mais ameaçador para os membros 

da instituição e seus usuários, os quais podem permanecer sem uma clareza sobre a razão de 

ser da organização, sobre seus objetivos mais amplos e sobre os seus valores. 

Desse contexto macrossocial, e partindo para uma análise intraorganizacional, também 

é possível observar, a partir de análise preliminar dos referenciais de identidade declarados 

sob os títulos de missão, visão e valores contidos nos Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do IFPB, que esses elementos se encontram, em alguns casos, pouco 

delimitados conceitualmente, ou mesmo que, em parte da visão, sejam encontrados valores e 

que nos valores sejam encontrados objetivos de gestão. Dessa análise preliminar dos Planos 

Estratégicos da Instituição, desde 2005 até os planos vigentes, pode-se perceber que o norte 

ainda não foi bem definido pelos membros do IFPB. É verdade que a jornada do instituto já 

tem mais de 100 anos, mas, em sua história, diversas transformações modificaram suas 

estruturas e sua dimensão. Nos últimos 10 anos, com a transformação do CEFET-PB em 

IFPB, uma mudança ainda mais radical e profunda foi produzida com a introdução e 

implantação de uma estrutura multicampi que se aproxima ainda mais das Universidades 

Federais. 

Nessa perspectiva, o objeto de pesquisa que esta dissertação se propõe a examinar são 

os elementos que respondem a perguntas como: “Qual é o propósito da organização?”, “Em 

que os membros da organização acreditam?” e “Que futuro querem criar?”, ou seja, o objeto 

deste trabalho é composto da missão, visão e valores do IFPB. Esses elementos formam as 

ideias governantes (SENGE, 2013) e podem ser fonte de motivação, comprometimento, 

direção e foco nas organizações. Além disso, podem constituir elementos estruturantes da 

definição de competência, como no caso dos valores organizacionais (ZAGO; RETOUR, 

2013). 

Em busca da compreensão sobre esse tema, esta dissertação apresenta um referencial 

teórico pluridisciplinar – característico das ciências sociais (BRUYNE; HERMAN; 

SHOUTHEETE, [1986?]) e com base, em especial, nas áreas de administração, gestão pública 

e psicologia social – mais especificamente liderança, cultura organizacional e identidade.  

Para Kotter (2013), Senge (2013), Collins e Porras (2006) e Kouzes e Posner (2009), a 

visão de futuro de uma organização é uma força motivadora e transformadora. Para Schein 

(1992), Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) e Russo (2010), os elementos abstratos 
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compartilhados por um grupo e aprendidos ao longo de uma história de experiências 

compartilhadas operam como norteadores do comportamento futuro e precisam ser 

compreendidos pelos gestores, pois tais elementos funcionam de modo inconsciente no 

âmbito das organizações.  

Portanto, após os vários questionamentos feitos até aqui, definiu-se a seguinte questão 

de pesquisa: as ideias formalizadas nas declarações de missão, visão e valores são 

compartilhadas pelos servidores do IFPB? Partindo do pressuposto de que o 

compartilhamento é uma tarefa difícil e de longo prazo e que, ao longo de sua história, o IFPB 

passou por muitas transformações, acredita-se que esses elementos não são compartilhados. 

Para tentar se aproximar de possíveis respostas a essa pergunta, os seguintes objetivos foram 

definidos: 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar se as noções de visão, missão e valores 

dos servidores do IFPB são convergentes com as respectivas declarações formalizadas pela 

instituição. 

1.1.1 Objetivos específicos 

O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

1. identificar os principais valores organizacionais junto aos servidores; 

2. identificar as noções de missão e visão dos servidores; 

3. comparar as noções de missão, visão e valores identificadas pela pesquisa com as 

declarações formalizadas pela organização. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As declarações de missão, de visão e de valores, segundo Senge (2013), fazem parte 

de um processo de autorreflexão organizacional que é, muitas vezes, negligenciado e 

realizado por poucos representantes da alta gestão e em um curto espaço de tempo. Essa 

característica não permite a necessária reflexão para o estabelecimento desses referenciais 

estratégicos de identidade e, além disso, esses elementos conceituais podem ser a base do 

planejamento estratégico e a fonte normativa de muitas das políticas internas das 
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organizações. Portanto, esta pesquisa se justifica pela importância estratégica para as 

organizações. 

Espera-se, também, que este trabalho auxilie as Ciências Sociais, em especial a área de 

Gestão Pública, ao buscar identificar um conjunto de elementos de identidade organizacional 

simultaneamente e os articulando teórico-metodologicamente. Essas ideias governantes, além 

de formarem os princípios normativos de uma organização, podem ser a fonte de um 

compromisso mais profundo e transformador. Essa característica parece ser especialmente 

importante para as instituições públicas de educação que buscam se transformar ao passo que 

transformam seus próprios ambientes em direção ao futuro. 

O conteúdo desta pesquisa, desde a revisão de literatura até os seus futuros resultados, 

é relevante para o pesquisador devido a sua atuação profissional na área de comunicação 

social, a qual exige o conhecimento desses elementos de identidade para que as atividades 

comunicativas possam ser alinhadas aos interesses da organização. Tais elementos são 

instrumentalizados no dia a dia de profissionais dessa área por meio da construção verbal e 

não verbal de mensagens em peças e campanhas destinadas a diversos receptores ou públicos-

alvo, ou seja, esta pesquisa é importante, assim, para a comunicação organizacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Nesta primeira seção da revisão de literatura, apresentam-se os principais momentos 

históricos da administração pública e suas características, do modelo patrimonialista – no qual 

o privado e o público se confundiam – até o modelo gerencial com foco nos resultados.  

Conhecer o caminho percorrido pela Administração Pública, observando as grandes mudanças 

de paradigmas, parece ajudar na compreensão dos demais conceitos utilizados para explicar as 

ideias dominantes sobre a gestão pública de uma determinada época. Em seguida, serão 

abordados os referenciais teóricos que auxiliam a compreender a natureza de cada um dos 

objetos desta pesquisa. A missão, os valores e a visão serão apresentados em suas respectivas 

seções. Por fim, será apresentada uma articulação do referencial teórico. 

2.1 MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA: UM BREVE HISTÓRICO 

 Nesta primeira parte do referencial teórico, são apresentados os momentos históricos 

mais importantes da administração pública, bem como suas características, em um percurso 

que vai do modelo patrimonialista, quando havia uma indistinção entre o privado e o público, 

até o modelo gerencial com foco nos resultados. 

 Modelo patrimonialista 

O caminho da Administração Pública no Brasil passa, em suas origens, por um modelo 

no qual a propriedade pública e a propriedade privada se confundiam. Faoro (apud 

BRESSER-PEREIRA, 2001), apesar de não negar a relação, busca superar a associação do 

patrimonialismo com os modos de produção econômicos da época (economia rural) e, desse 

modo, atribui sua origem a partir de uma perspectiva histórica – com origens ainda em 

Portugal. Para corroborar esse pensamento, lembra que o patrimonialismo persiste em vários 

outros momentos históricos e de modos de produção diferentes. Bresser-Pereira (2001) afirma 

que essa perspectiva é esclarecedora especialmente para o período imperial e para a Primeira 

República, em que os administradores públicos são: 

[...] burocratas porque sua renda deriva essencialmente do Estado [e] são 

patrimonialistas porque os critérios de sua escolha não são racional-legais, e porque 

constroem um complexo sistema de agregados e clientes em torno de si, sustentado 

pelo Estado, confundindo o patrimônio privado com o estatal. (BRESSER-

PEREIRA, p. 7). 
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 Nesse contexto, “pode-se imaginar, que os critérios administrativos eram pessoais, e 

a preocupação com a eficiência da máquina estatal, nula.” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 7). 

Mas, aos poucos, essa realidade foi sendo modificada: 

[...] a administração pública burocrática que está surgindo, é o autoritarismo 

burocrático-capitalista que está emergindo através principalmente dos militares e das 

revoluções que provem em nome de uma abstrata “razão”, cujas fontes capitalistas e 

burocráticas são claras. (BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 7-8). 

Esse modelo apontado por Bresser-Pereira (2011) é o burocrático, que será detalhado a 

seguir. 

2.1.1 Modelo burocrático 

 O modelo burocrático é o modelo tradicional, mais alinhado com o tipo ideal de Max 

Weber. Organiza-se com um caráter profissional e limitador do clientelismo e do 

patrimonialismo e se caracteriza, segundo Aragão (1997), por: centralização, direção do topo 

para a base; preenchimento dos cargos-chave por profissionais de carreira; polarização 

políticos-burocratas e pessoal contratado na base do mérito. 

 No Brasil, o movimento em direção ao modelo burocrático tradicional ganhou força 

com o governo Vargas. Da Primeira República até a Revolução de 1930, observou-se uma 

fase de transição, mas a introdução do federalismo na Constituição de 1891 fortaleceu as 

oligarquias locais e o papel dos governadores que, cada vez mais, ditavam as regras do jogo 

político no cenário nacional. Esses acontecimentos levaram à Revolução de 30, cujo “objetivo 

maior era centralizar o poder nacional, colocando sob controle os coronéis locais e os estados 

federados.” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 9).  

 Com a ascensão de Vargas ao poder, iniciou-se uma nova fase orientada para a 

implantação de um modelo burocrático racional-legal. Um dos acontecimentos que 

demonstram o sentido desse movimento é a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP). Bresser-Pereira (2001) explica que: 

A criação do DASP [Departamento Administrativo do Serviço Público], ocorrida já 

nos quadros do Estado Novo, acontecia em um momento em que o autoritarismo 

brasileiro voltava com força, mas agora para realizar a revolução modernizadora do 

país, industrializá-lo, e para valorizar a competência técnica. Representou assim, no 

plano administrativo, a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da 

burocracia clássica. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 11). 
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 O governo Vargas e a criação do DASP contribuíram para a valorização da 

racionalização na Administração Pública. Contudo, esse movimento, sob uma perspectiva 

histórica internacional, chegou tarde e foi logo “atropelado” pela reforma gerencial 

(BRESSER-PEREIRA, 2011). 

2.1.2 Modelo gerencial 

Bresser-Pereira (2011) explica que a reforma burocrática mal havia iniciado e já em 

1938 foi possível observar um primeiro sinal da administração pública gerencial, com a 

criação da primeira autarquia. Surgia, então, a ideia de que os serviços públicos, na 

administração indireta, deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos os requisitos 

burocráticos da administração direta ou central. 

 O modelo gerencial no setor público é definido por Aragão (1997) pela introdução de 

características do modelo empresarial e pressupõe um Estado atuante. Algumas 

especificidades desse modelo são: orientação para clientes e resultados, flexibilidade, 

competitividade administrada, descentralização, orientação para critérios de eficiência via 

adoção de técnicas de administração de empresas, estruturas horizontalizadas, agências 

regulatórias independentes e contratos de gestão. 

 Observando-se esses modelos e paradigmas da Administração Pública, há que se 

destacar um elemento em comum em todos eles: a necessidade constante de novas 

perspectivas, seja para sanar os problemas causados pelas práticas do paradigma anterior 

(modelo racional-legal – burocrático), ou para atender a novos papéis atribuídos ao Estado 

(Welfare), ou para buscar saídas para crises econômicas, ou, ainda, para se adaptar a novas 

tecnologias ou ao espírito de uma época (gerencial). 

Tem-se, com base no referencial exposto até aqui, que os modelos de gestão no setor 

público sofreram diversas transformações desde a criação da moderna concepção de Estado. 

No mesmo contexto em que esses modelos (patrimonialista, burocrático, gerencialista) 

surgiram, também ocorreram mudanças nos papéis do próprio Estado, do mercado e das 

pessoas. Com objetivo de esclarecer essas mudanças, recorrer-se-á a uma obra de Mintzberg 

(1996) para analisar, na próxima seção, os papéis das pessoas com relação às organizações 

que podem ser identificados na sociedade.  
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2.2 MODELOS DE GESTÃO, DE ORGANIZAÇÃOE O PAPEL DAS PESSOAS E DO 

ESTADO 

Mintzberg (1996) apresenta os tipos de organizações que permeiam a sociedade de 

acordo com suas características de propriedade, a saber: organizações de estado, privadas, 

cooperativas e organizações sem propriedade. Essas tipologias servem de base para os 

argumentos do autor quanto aos tipos de gestão mais adequados para cada tipo de 

organização, com foco especial no modelo de gestão governamental. 

Para nortear a classificação dos tipos de organização e dos papéis das pessoas em 

relação a essas, Mintzberg (1996) alerta que, apesar do aparente triunfo do capitalismo, o que 

de fato prevaleceu foi o equilíbrio dos setores público e privado. Contudo, a noção de um 

triunfo do capitalismo que permeia o ocidente tem levado a um novo desequilíbrio (setor 

privado forte), inverso ao que ocorrera nos países comunistas durante o século XX (estado 

forte). Tecendo fortes críticas a Milton Friedman – um dos principais representantes da Escola 

de Chicago, Mintzberg (1996) não concorda com a concepção de instituições livres 

constituídas de pessoas que não compartilham verdadeiramente desse mesmo atributo, e, 

buscando superar as dicotomias público versus privado, privatização versus nacionalização, 

mercado versus Estado, o autor classifica quatro tipos de organização com base em quem as 

possui. Essa classificação amplia o espectro da discussão sobre os modelos de gestão pública 

e de tipos de organização que serão discutidos mais adiante.  

O primeiro tipo de organização elencado por Mintzberg (1996) são as privately owned 

organizations ou organizações de propriedade privada, sejam estas com apenas um 

proprietário ou de propriedade dispersa por meio de ações negociadas no mercado. O segundo 

tipo de organização é composto das estatais – controladas pelo Estado em nome de uma 

coletividade (público). Partindo desses dois tipos de organização, o autor faz a seguinte 

observação: “Nós cidadãos não controlamos as organizações públicas mais do que como 

consumidores controlamos as organizações privadas.” (MINTZBERG, 1996, p. 2). 

O terceiro tipo de organização apontado por Mintzberg (1996) são as organizações de 

propriedade cooperativa que podem ser controladas por uma rede de fornecedores (como no 

caso de cooperativas de agricultores), de consumidores (como cooperativas de crédito ou de 

redes de varejo) ou, ainda, pelos próprios empregados em alguns casos. 

O quarto tipo de organização é composto pelas nonowned organizations ou 

organizações sem proprietários. Essas organizações sem fins lucrativos frequentemente são 
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classificadas como organizações não governamentais (Greenpeace, Cruz Vermelha), contudo, 

acrescenta Mintzberg (1996), essas organizações também são não privadas e tampouco 

cooperativas. Esse tipo de organização ganhou o aval institucional-legal no Brasil durante a 

década de 1990, no período marcado pela Reforma Gerencial (New Public Management), 

conduzida, especialmente, durante os mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

(com a institucionalização de Organizações Socais – OS e Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público – OSCIP).  

Mintzberg (1996) sugere que se poderia pensar, numa perspectiva política, em 

distribuir conceitualmente esses tipos de organização em uma linha reta, na qual, em um dos 

extremos, estariam as organizações privadas e, na outra extremidade, estariam as 

organizações estatais; os outros dois tipos (cooperativa e sem proprietários) ficariam 

localizados entre esses extremos. Entretanto, Mintzberg (1996) argumenta que, na verdade, 

esses extremos são os que mais se assemelham quanto aos aspectos de estrutura. Por essa 

razão, o autor propõe, no lugar de uma linha reta, uma forma como a de uma ferradura (Figura 

3) para ilustrar esse espectro. 

 

Figura 3 Representação em ferradura das organizações – perspectiva política. 

Fonte: adaptado de Mintzberg (1996, p. 3). 

Para Mintzberg (1996), uma possível transformação de uma organização de Estado 

para uma organização privada poderia ser realizada mais facilmente do que uma 

transformação entre as organizações nonowned e cooperativas. Em seus argumentos para 

fundamentar essas concepções de organização, o autor apresenta o caso das empresas da 

Rússia pós União Soviética, em que as organizações estatais foram substituídas por 

organizações privadas com características semelhantes umas das outras. Algumas dessas 
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concepções de organização foram mencionadas por Bresser-Pereira em “Reforma do Estado 

para a Cidadania” (1998), obra na qual o autor brasileiro, e ex-ministro de Estado, cita 

Mintzberg (1996) ao propor a publicização dos serviços sociais e científicos do Estado, 

mencionando as organizações sem proprietários (nonowned).  

Mintzberg (1996) acrescenta que o desejado equilíbrio no capitalismo deve lançar mão 

dos quatro tipos de organização apresentados por ele (estatais, privadas, cooperativas e sem 

proprietários). Além dessa tipologia das organizações, o autor também apresenta uma 

tipologia de papéis que as pessoas podem desempenhar em relação a essas organizações, que 

são: consumidor, cliente, cidadão e súdito. Com base nos papéis das pessoas e nas 

organizações até aqui apresentados, Mintzberg (1996) discorre sobre cinco modelos de gestão 

governamental, alguns com características de modelos mais antigos e outros de modelos mais 

recentes, alguns que o autor recomenda utilizar menos – apesar da popularidade, e outros que 

deveriam ser mais utilizados – apesar da falta de familiaridade. 

Os modelos mencionados são: a) Modelo de governo como máquina: trata-se do 

modelo dominante de governo e cujo lema poderia ser, segundo Mintzberg (1996), “controle, 

controle, controle”. Apesar de já há muito identificadas as disfunções desse modelo, ele ainda 

segue como o modelo dominante; b) Modelo de governo com uma rede: com o lema sugerido 

pelo autor: “conectar, comunicar e colaborar”, esse modelo se opõe ao modelo do governo 

com máquina porque propõe afrouxamento no lugar das constrições, fluxo livre no lugar de 

fluxo controlado, interatividade no lugar de alta segmentação; c) Modelo Performance-

Controle: esse é o modelo que mais se aproxima de um modelo de negócios de organizações 

privadas com fins lucrativos; d) Modelo de Governo Virtual: segundo Mintzberg (1996), esse 

modelo de gestão parte do pressuposto de que o melhor governo é não haver governo, e um 

possível lema seria: “privatize, contratualize e negocie”; e, por fim: e) Modelo de controle 

normativo: de acordo com Mintzberg (1996), nenhum dos modelos citados anteriormente foi 

bem-sucedido em estruturar uma autoridade social adequadamente. Esse modelo (de controle 

normativo) não diz respeito a uma concepção de sistemas, mas, nas palavras do autor, diz 

respeito à alma. Nele as atitudes valem mais que os números e o controle é normativo, ou 

seja, enraizado em valores e crenças, e cujo lema poderia ser, segundo o autor: “selecione, 

socialize e julgue”.  

O modelo de controle normativo possui cinco elementos que o caracteriza: 1) seleção: 

pessoas são selecionadas para atuar na organização com base em seus valores e atitudes e não 
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apenas por seu currículo; 2) socialização: elemento que garante a integração em um sistema 

social; 3) guidance: a orientação é feita por meio de princípios no lugar de planos, por visões 

no lugar de metas; 4) responsabilidade: todos compartilham responsabilidades, todos se 

sentem respeitados e apoiados por seus líderes; nesse modelo, a inspiração toma o lugar do 

chamado empowerment; e 5) julgamento: a performance é julgada por pessoas mais 

experientes na organização, incluindo os destinatários dos serviços. 

Alguns dos modelos de gestão governamental apresentados por Mintzberg (1996) 

podem ser relacionados aos modelos burocrático ou “governo como máquina”, modelo 

neoliberal de Estado mínimo ou “governo virtual”, modelo performance-controle ou 

“gerencial”. O autor esclarece que não há um modelo melhor e, na prática, as organizações 

funcionam com um pouco de cada um deles, mas mostra maior entusiasmo pelo modelo de 

controle normativo, no qual o controle é realizado por meio dos valores e das crenças e se 

orienta por meio de princípios e visões compartilhadas pelos membros da organização. O 

entusiasmo do autor quanto a esse modelo é ampliado no caso de organizações profissionais 

orientadas para clientes, como os serviços de saúde e educação – os quais “nunca serão 

melhores que as pessoas que entregam o serviço” (MINTZBERG, 1996, p. 16). Para o autor, 

essas organizações precisam ser livres dos controles burocráticos governamentais diretos bem 

como das pressões da competição do mercado. 

Assim como Mintzberg (1996), Michael e Mayer (1999), no processo de construção de 

um marco geral da administração pública, destacam a importância da normatividade. Os 

autores se debruçam sobre os seguintes questionamentos: onde está a linha que divide a 

política da administração pública? Essa linha realmente existe? Qual seria a utilidade de sua 

aplicação? Por trás das discussões sobre essas questões, surge o papel central das decisões e 

da discricionariedade na atuação dos administradores públicos, as decisões são eixo no qual 

giram todas as ações públicas. As decisões, segundo os autores, estão relacionadas a aspectos 

de autoridade (faculdade legítima de uma decisão) e/ou poder (recursos para que a decisão 

seja cumprida), mas há outros aspectos que estão relacionados à qualidade da decisão (é a 

melhor no caso específico?).  

Dentro do contexto dos aspectos relacionados à qualidade da decisão, os autores 

alertam que “as pessoas não tomam decisões conscientes, exceto em termos de o que pensam 

que querem que ocorra, de onde querem chegar ou no resultado que desejam” (MICHAEL; 

MAYER, 1999, p. 65). Ou seja, as decisões são permeadas por juízos de valores nos quais, no 
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caso da Administração Pública, seria o mesmo que dizer que “Explorar como os 

administradores públicos tomam suas decisões é explorar os valores da Administração 

Pública” (MICHAEL; MAYER, 1999, p. 65). Esses valores ou normas podem ser agrupados 

em três áreas gerais ou vetores normativos: interesse na eficiência e na efetividade, interesse 

nos direitos e na capacidade do sistema de governo e interesse na representação e no exercício 

da discricionariedade. Para os autores, compreender como esses vetores funcionam e como se 

relacionam é essencial para compreender como essas forças moldam, conformam e restringem 

as ações dos administradores, mesmo quando de maneira implícita. 

Conforme Michael e Mayer (1999), a prática da Administração Pública se inclinou 

para abrir o processo de tomada de decisão não apenas para os indivíduos e grupos afetados 

por ela, mas para todos os cidadãos em geral: direito de conhecer o seu governo 

(transparência) e desenvolvimento de uma consciência cidadã são iniciativas que tornam a 

linha entre administração e política mais tênue. 

Da confusão entre o patrimônio público e o privado do patrimonialismo, passando pela 

necessidade de intervenção do Estado para recuperar as economias do pós-guerra; da crise 

fiscal do Estado de bem-estar social, dos movimentos de diminuição do Estado; das inovações 

e limitações do modelo gerencial; a história do século XX traz consigo diversas perspectivas 

sobre a atuação do Estado e sobre como este deve gerir a coisa pública em nome do interesse 

público. A retrospectiva histórica de Aragão (1997) e a de Bresser-Pereira (2001) ajudam a 

compreender a perspectiva de pensamentos como o de um modelo de gestão governamental 

baseado em um controle normativo – Mintzberg (1996). Como será possível observar nas 

próximas seções, a questão das normas, dos valores e das crenças sobre diversos temas será 

relevante para a compreensão dos objetivos e objetos desta dissertação. Além disso, 

perspectivas macrossociais como o papel dos Estados, os modelos de gestão pública, 

paradigmas econômicos de uma época são importantes para compreender as forças de certas 

ideias em determinado período da história.  

2.3 A NOÇÃO DE UMA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

A noção de identidade é destacada por Caldas e Wood Jr. (1997) como algo complexo 

e, por essa razão, os autores buscaram desenvolver tipologias e quadros de referência nos 

estudos de identidade, com ênfase no conceito de identidade organizacional. Esses conceitos 

se tornam importantes em contextos de mudanças constantes no ambiente organizacional, no 

qual os indivíduos, os grupos e as organizações questionam, com frequência, os seus 
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propósitos e objetivos. Esses processos de mudanças nos ambientes das organizações são 

eventos estreitamente ligados a questionamentos dessa natureza, assim: 

Situações como essas [de mudanças], onde atores organizacionais – sejam 

indivíduos, grupos ou a própria organização – questionam profundamente o que são, 

acontecem todos os dias. Processos organizacionais – como fusões, aquisições e 

reestruturações – são eventos estreitamente ligados a questionamentos dessa 

natureza [...]. Uma vez que todas essas situações parecem tornar-se cada dia mais 

comuns nas organizações, a ideia de identidade organizacional torna-se um conceito 

valioso. (CALDAS; WOOD JR., 1997, p. 8). 

Dessa forma, com o objetivo de esclarecer os elementos de uma tipologia de 

identidade, Caldas e Wood Jr. (1997) apresentam as origens do conceito de identidade como 

segue: “a noção psicanalítica de identidade individual [Freud] foi provavelmente a primeira e 

mais influente utilização do conceito nas ciências sociais.” (CALDAS; WOOD JR., 1997, p. 

9). Partindo dessa observação, os autores seguem delineando esse conceito, o qual é formado 

etimologicamente pelos vocábulos latinos idem e identitas (o mesmo) e de entitas (entidade). 

Assim, com essa origem na psicanálise, o termo identidade foi amplamente utilizado por 

teóricos da Psicologia, em particular, segundo os autores, por Erick Erickson, psicanalista que 

introduziu o termo “crise de identidade” nas ciências comportamentais. A partir dessa 

evolução, o termo começou a ser concebido em diversos âmbitos:  

Assim, a noção psicanalítica de identidade individual tomou um sentido de 

unicidade e continuidade, de um processo localizado no indivíduo, porém 

influenciado pelo seu meio e pela sua cultura. (ERICKSON, E., 1968, p. 17-19 apud 

CALDAS; WOOD JR.,1997, p. 10). 

Com a evolução teórica do tema de identidade, o termo começou a ser aplicado a 

entidades plurais, como grupos étnicos, organizações e nações. Caldas e Wood Jr. (1997) 

identificam agrupamentos teóricos nos estudos sobre identidade que têm como base a 

interseção entre as categorias de duas dimensões: objeto e observação. A primeira subdividida 

em quatro categorias: indivíduo, grupo, organização e humanidade, e a segunda subdividida 

em: self, comportamento, autopercepção e imagem (Figura 4). 
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Figura 4 Quadro teórico sobre identidade. 

Fonte: Caldas e Wood Jr. (1997). 

O Self-concept, autoconceito do indivíduo vs. do grupo, significa identidade do grupo: 

com base na psicologia social, este agrupamento é classificado pelos autores como um dos 

campos mais influentes no estudo de identidade. Neste agrupamento teórico, o conceito de 

identidade é tratado “como um fenômeno social, que deriva dos significados que os 

indivíduos atribuem à sua interação com múltiplos grupos sociais durante suas vidas.” 

(CALDAS; WOOD JR., 1997, p. 12). Neste agrupamento, a compreensão de identidade do 

indivíduo é moldada pelo grupo ao qual pertence, ou seja, o autoconceito do indivíduo é 

construído pelas relações com os grupos nos quais se sente inserido. Um conceito que os 

autores guardam em comum dentro deste agrupamento teórico é a noção de que a identidade é 

um atributo sociocognitivo:  

Isso significa duas coisas: primeiro [...] a identidade não é apenas um atributo 

exclusivo e inato ao indivíduo: o grupo também passa a ser percebido como objeto 

focal; e segundo, a identidade passa a ser vista reflexivamente: pode referir-se 

também à forma do objeto focal ver a si mesmo. (CALDAS; WOOD JR., 1997, p. 

12). 

Caldas e Wood Jr. (1997) também destacam a noção de identidade organizacional, um 

agrupamento que concentra as concepções mais clássicas de identidade que surgiram no 

âmbito organizacional, em especial a partir da obra Organizational Identity de Albert e 

Whetten. Nessa obra, “a partir das noções de Erickson sobre identidade individual e dos 
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primeiros trabalhos sobre cultura e simbolismo organizacional, esses autores sugeriram que 

organizações também possuem uma identidade ou um ‘caráter central’” (CALDAS; WOOD 

JR., 1997, p. 12). Ainda de acordo com esses autores: 

[...] a identidade organizacional compreenderia as crenças partilhadas pelos 

membros sobre o que é (a) central, (b) distintivo, e (c) duradouro na organização. O 

critério de centralidade aponta as características vistas como a essência da 

organização. O critério de distintividade aponta os elementos que distinguiriam uma 

organização das outras que poderia ser comparada. Por fim, o critério de 

continuidade temporal ressalta as características estáveis no tempo. (CALDAS; 

WOOD JR., 1997, p. 12). 

Esses três critérios seriam, segundo Caldas e Wood Jr. (1997), cada um necessário e, 

como um conjunto, suficientes para definir identidade organizacional como um conceito 

científico. Os autores apresentam o quadro geral do conceito de identidade com base em duas 

dimensões: o objeto e a observação. Assim, como ilustrado na Figura 4, tornam-se mais claros 

os agrupamentos teóricos referentes à noção de identidade. 

Observando-se a Figura 4, destaca-se que esta pesquisa busca elementos que compõem 

parte da identidade de uma organização e, em especial, procura discutir como os membros 

dessa organização (IFPB) percebem a si mesmos em relação à organização. Portanto, o objeto 

deste estudo se concentra entre os elementos 3 e 4 da figura acima. Essa classificação de 

Caldas e Wood Jr. (1997) auxilia a delimitar os sujeitos da pesquisa, bem como compreender 

as dimensões possíveis sobre a noção de identidade. Como veremos, ao longo desta seção de 

referencial teórico, os diversos autores que caracterizam os objetos desta pesquisa, 

frequentemente, os associam a uma noção de identidade organizacional, de centralidade, de 

perenidade, de essencialidade. 

Nesta perspectiva de identidade organizacional, Esthér (2012) realizou uma análise de 

documentos oficiais de atores macrossociais relacionados às universidades do Brasil em busca 

de uma definição de identidade universitária brasileira. Para isso, o autor analisou o conteúdo 

de documentos e discursos de membros da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação (SESU-MEC), da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES), do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES–SN), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Federação dos 

Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA).  

Nesse estudo, Esthér (2012) apresenta diversos elementos de conflito entre a 

concepção de identidade da universidade brasileira, e um dos principais diz respeito à missão 
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dessas instituições para o Estado, as quais estão a serviço do mercado e deixando de lado 

aspectos humanísticos, portanto, em uma matriz teórico-ideológica baseada na teoria do 

capital humano (ÉSTHER, 2012). O autor também critica o fato de que os mesmos critérios 

das universidades públicas não são aplicados às universidades particulares – tendo em mente 

que a educação é um dever constitucional do Estado explorado, subsidiariamente, por 

particulares (BRASIL, 1988). Assim, Ésther (2012), apesar de analisar o discurso externo ao 

ambiente organizacional das universidades (o que poderia ser classificado como imagem e 

não como identidade para alguns), compila concepções teórico-legais que auxiliam na 

compreensão da missão da universidade brasileira. As contribuições desse autor quanto ao 

contexto universitário se tornam relevantes para o contexto dos Institutos Federais, pois, como 

já mencionado, existe uma tendência de aproximação na atuação e avaliação dessas duas 

instituições. 

Em busca de uma aproximação mais que conceitual de estratégia e identidade 

organizacional, Barbosa e Cesar ([2003?]) apresentam o seguinte questionamento: “o que vem 

antes: a estratégia ou a identidade?”. Para isso, as autoras percorrem a literatura sobre 

identidade organizacional e estratégia e chegam à conclusão de ser possível verificar que as 

duas coisas ocorrem simultaneamente em muitas organizações; em outras organizações, o que 

pode ocorrer é a estratégia definir a identidade e, por meio de um processo de 

retroalimentação, a identidade reorientar a estratégia. Contudo, também há organizações que 

possuem clara definição de identidade e, a partir daí, as estratégias são estabelecidas. 

Portanto, mesmo que um elemento ocorra antes de outro, ambos fazem parte de um mesmo 

processo no qual um entrega um conjunto de orientações para o outro. Ou seja, a prática da 

estratégia e as noções de identidade se entrelaçam. 

Com o objetivo de tentar dar um senso de praticidade aos objetos desta pesquisa, mais 

uma vez, recorrer-se-á a uma obra de Mintzberg (1994) para relacionar esses elementos à 

busca de objetivos estratégicos de uma organização. Em The Fall and Rise of Strategic 

Planning, o autor faz uma crítica ao que se convencionou chamar de planejamento 

estratégico. Para isso, Mintzberg (1994) separa a noção de planejamento estratégico do 

conceito de pensamento estratégico, sendo o primeiro classificado pelo autor como análise e o 

segundo como síntese. 

Para Mintzberg (1994), o que se convencionou chamar de planejamento estratégico, na 

verdade, deveria ser chamado de programação estratégica, ou seja, a articulação e a 



32 

 

elaboração de estratégias ou visões preexistentes. Já o pensamento estratégico diz respeito a 

todo processo de aprendizado dos gestores, incluindo aspectos mais abstratos de suas 

experiências pessoais e organizacionais e aspectos mais objetivos, como dados de pesquisas 

que são sintetizados em uma visão a qual a organização deve buscar.  

Mintzberg (1994) descreve certo desencanto das organizações com o planejamento 

estratégico e propõe que essas organizações não eliminem os planejadores dos seus quadros, 

pelo contrário, que o papel desses profissionais seja transformado em algo que permita a 

criação de subsídios para o pensamento estratégico por meio da análise de dados, contudo sem 

buscar uma resposta certa para os problemas. Para o autor, esses profissionais:  

[...] deveriam atuar como catalisadores que auxiliam na formação da estratégia, 

ajudando e encorajando os gestores a pensar estrategicamente. E, finalmente, eles 

podem ser programadores de uma estratégia, ajudando a especificar séries de passos 

concretos necessários para executar a visão. (MINTZBERG, 1994, p. 2, tradução 

nossa).6 

Planejamento sempre tem sido associado ao processo de análise. Diz respeito à divisão 

de objetivos em uma série de passos formalizados cuja implementação se daria 

automaticamente. De outro lado, o pensamento estratégico se refere ao processo de síntese, 

que envolve criatividade e intuição. O resultado do pensamento estratégico é uma perspectiva 

integrada da organização, uma visão de direção frouxamente articulada. Nesse contexto, 

Mintzberg (1994) apresenta algumas “armadilhas” do planejamento, e uma delas é que o 

planejamento frequentemente representa um estilo calculado de gerenciamento e não um 

estilo comprometido. O autor explica melhor e diz que o que se convencionou chamar de 

planejamento segue uma lógica a qual não gera comprometimento individual, não gera o 

entusiasmo necessário para enfrentar a jornada em direção aos objetivos propostos. O estilo 

calculado fixa um destino e “calcula” o que o grupo deve fazer para atingir o objetivo, mas 

esse cálculo não leva em conta as preferências dos membros do grupo. Para Mintzberg 

(1994), essas estratégias calculadas não possuem valor por si mesmas.  

Além das armadilhas apontadas por Mintzberg (1994), o autor também apresenta 

algumas falácias a respeito do planejamento, entre elas, a falácia da predição e a da 

formalização. A primeira diz respeito à incapacidade factual de prever o futuro. Apesar da 

existência de alguns padrões previsíveis, a previsão de descontinuidades como inovações 

                                                 
6  No original: They should act as catalysts who support strategy making by aiding and encouraging managers to think 

strategically. And, finally, they can be programmers of a strategy, helping to specify the series of concrete steps needed to 

carry out the vision (MINTZBERG, 1994). 
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tecnológicas ou mudanças de mercado são virtualmente impossíveis de serem realizadas. Não 

obstante, o autor reconhece a existência de algumas pessoas que, de maneira intuitiva e 

personalizada, conseguem “ver” algumas dessas descontinuidades – os visionários. 

Já sobre a falácia da formalização, Mintzberg (1994) afirma que sistemas formais são 

capazes de processar mais quantidade de informação, mas eles nunca poderão internalizá-la, 

compreendê-la, sintetizá-la. Resumindo, o autor afirma que o planejamento não consegue 

aprender. Além disso, a racionalização necessária para a formalização é apenas uma 

possibilidade, pois, se as organizações pensam antes de agir, elas também agem para pensar. 

Ele exemplifica que, por meio de tentativas, os casos de sucesso se tornam padrões que 

eventualmente podem se tornar estratégias, e essa é a essência da formulação de estratégia 

como um processo de aprendizado. Como veremos mais adiante, esse processo também é 

gerador de uma cultura dentro da organização. Para Mintzberg (1994), sistemas formais 

jamais serão capazes de prever rupturas e criar novas estratégias: 

Procedimentos formalizados nunca serão capazes de prever descontinuidades [...] ou 

criar novas estratégias. Distante de prover estratégias, o planejamento não poderia 

prosseguir sem a existência de descontinuidades. Todo esse tempo, portanto, 

planejamento estratégico recebeu o nome errado. Ele deveria ser chamado de 

programação estratégica [...]. Em suma, devemos deixar cair o rótulo de 

planejamento estratégico completamente. (MINTZBERG, 1994, p. 9, tradução 

nossa).7 

Mintzberg (1994) explica também que gestores de unidades deveriam assumir a 

responsabilidade no processo de produção da estratégia e isso nunca será possível por meio de 

um processo formalizado. Planejadores e gestores possuem diferentes atributos. Planejadores 

não possuem autoridade para promover compromissos e, mais importante, os gestores têm 

acesso ao que o autor classifica de soft information, que é crítica no processo de produção de 

estratégias. Os gestores tendem a favorecer a ação no lugar da reflexão e a oralidade no lugar 

de informações escritas.  

Em suma, para Mintzberg (1994), estratégias não podem ser criadas por análise, mas 

podem ser desenvolvidas analiticamente. Desse modo, o autor propõe que os gestores devam 

atuar no espírito do que ele chama de soft analyst, formulando as perguntas certas e não em 

busca de respostas certas. Ainda de acordo com o autor, às vezes, estratégias devem ser 

                                                 
7  No original: Formal procedures will never be able to forecast discontinuities, inform detached managers, or create novel 

strategies. Far from providing strategies, planning could not proceed without their prior existence. All this time, therefore, 

strategic planning has been misnamed. It should have been called strategic programming, distinguished from other useful 

things that planners can do, and promoted as processes to formalize, when necessary, the consequences of strategies that 

have already been developed. In short, we should drop the label “strategic planning” altogether (MINTZBERG, 1994). 
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apenas visões amplas, não precisamente articuladas, para permitir a adaptação a um ambiente 

de mudanças constantes. Nesta perspectiva, Arie de Geus (1988 apud MINTZBERG, 1994, p. 

13) conclui que “O real propósito do planejamento não é fazer planos, mas modificar os [...] 

modelos mentais que [...] tomadores de decisões carregam em suas cabeças”. Assim, algumas 

organizações (aquelas grandes, burocráticas e as preocupadas com a produção em massa) 

podem favorecer os planejadores mais analíticos e outras (mais flexíveis, “adhocracias” ou 

organizações por projetos) favorecem os planejadores mais intuitivos. Entretanto, ambos os 

tipos de organização precisam desses dois tipos de planejadores. 

Mintzberg (1994) conclui que os seres humanos parecem predispostos a formalizar o 

próprio comportamento, mas sugere cautela para que sejam evitados excessos formais que 

ultrapassem certos limites, especialmente quando dizem respeito a atividades criativas e 

complexas, como a formulação de estratégias. O autor expõe ainda que, de acordo com suas 

mais de três décadas de experiência com planejamento estratégico, é necessário afrouxar o 

processo de produção de estratégia em vez de tentar imobilizá-la por meio da formalização 

arbitrária. Outra lição importante compartilhada pelo autor é a de que os sistemas não pensam 

e, quando são utilizados para além da facilitação do pensamento humano, previnem o 

pensamento. E esta é uma das principais críticas de Mintzberg (1994): quando as 

organizações (sistemas) simplesmente param de pensar. 

A razão pela qual se inseriu o tema do planejamento estratégico nesta pesquisa foi 

devido a sua relação com os elementos mais abstratos que compõem o processo de síntese e 

que buscam a formação de uma direção ou de uma visão pela qual os membros da 

organização precisam trilhar para atingir os objetivos coletivos. As relações entre identidade e 

estratégia são trazidas aqui com o intuito de, mais uma vez, destacar a importância do objeto 

desta pesquisa e suas ligações com os próprios destinos de uma organização. 

A importância dos conceitos de missão, visão e valores são descritos por diversos 

outros autores (ver próximas seções), especialmente sob a perspectiva de cultura 

organizacional, liderança e mudança – ora por meio de administradores (acadêmicos ou 

práticos), ora sob a perspectiva de psicólogos sociais e antropólogos. As seções a seguir 

buscam ampliar a discussão sobre as ideias governantes. Cada uma delas (missão, visão e 

valores) é focalizada em uma seção específica, mas, para evitar perdas com análise excessiva, 

ou seja, a fragmentação das ideias governantes, a última seção deste referencial teórico busca 

o caminho da síntese e da compreensão do todo.  
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2.4 ORGANIZAÇÕES QUE APRENDEM E AS IDEIAS GOVERNANTES 

Um dos referenciais mais importantes que norteiam esta pesquisa é a concepção de 

“Organização que Aprende” de Peter Senge (2013). Essa concepção está associada a um 

conjunto de ideias, ou disciplinas, que, juntas, possibilitam que uma organização possa 

continuamente aprender, criar o seu próprio futuro e se adaptar a um ambiente de constantes 

mudanças. Essas disciplinas são elencadas e intituladas por Senge (2013) como: domínio 

pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento 

sistêmico. Cada uma delas descreve parte das características de uma organização que aprende, 

destacando-se a disciplina do pensamento sistêmico, a qual é a pedra angular que sustenta 

todo o conjunto teórico descrito por Senge (2013).  

Parte das ideias de Senge (2013), segundo o próprio autor, surgiram da reflexão sobre 

o sistema predominante de administração e suas características: gerenciamento por medição 

(foco em curto prazo; desvalorização dos intangíveis); culturas baseadas na submissão (subir 

na vida agradando o chefe; gerenciamento por medo); gerenciamento por resultados (a 

administração estabelece os objetivos e as pessoas são responsáveis por atingir metas); 

respostas certas versus respostas erradas (ênfase na solução técnica de problemas; problemas 

sistêmicos são menosprezados); uniformidade (a diversidade é um problema e este deve ser 

resolvido; conflitos se tornam entendimentos superficiais); previsibilidade e controlabilidade 

(sacralização das atividades de planejar, organizar e controlar); excesso de competitividade e 

desconfiança; perda do todo (fragmentação). De acordo com Senge (2013), essas 

características do sistema predominante de administração associadas ao contexto ambiental de 

mudanças constantes abalam a construção de uma cultura de administração baseada em 

valores. O autor acredita que o sistema predominante de administração é dedicado à 

mediocridade, pois obriga as pessoas a trabalharem cada vez mais para compensar a falha em 

obter a sinergia coletiva, que é a característica mais marcante do trabalho em equipe. 

Assim como Mintzberg (1996) refletiu sobre a necessidade e a importância do 

processo de síntese, de compreensão do todo, relacionado à atividade de planejamento 

estratégico (tipicamente analítico), Senge (2013) destaca que a preferência em analisar, 

fragmentar assuntos complexos em unidades administráveis levou as organizações a pararem 

de pensar sob uma perspectiva holística e sobre as consequências de suas próprias ações. As 

disciplinas e ferramentas apresentadas por Senge (2013) são uma tentativa de “acabar com a 

ilusão de que o mundo é feito de forças separadas, sem relação entre si” (SENGE, 2013, p. 
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33). A seguir serão apresentados brevemente alguns elementos das disciplinas elencadas por 

Senge (2013) e por fim será apresentada, mais detalhadamente, a disciplina da visão 

compartilhada e suas ideias governantes, parte importante desta pesquisa. 

2.4.1 Disciplina do pensamento sistêmico 

A disciplina do pensamento sistêmico ou “A Quinta Disciplina” parte de uma 

concepção de organização como sistema aberto, que se modifica de acordo com as forças 

ambientais, mas, também em sentido contrário, pode produzir forças que geram mudanças. As 

ferramentas mais importantes para esta disciplina e, por conseguinte, para todas as demais 

disciplinas são, segundo Senge (2013), os arquétipos de sistemas que auxiliam a compreender 

e identificar padrões e não apenas eventos ou forças isoladas que obrigam a organização a 

reagir pontualmente. Esta perspectiva, segundo o autor, auxilia a enfrentar o desafio da 

complexidade e da mudança.  

2.4.2 Disciplina do domínio pessoal 

A disciplina do domínio pessoal tem uma forte relação com o conceito principal de 

Senge (2013) de organização que aprende, neste sentido, “As organizações só aprendem por 

meio dos indivíduos que aprendem. A aprendizagem individual não garante a aprendizagem 

organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre.” (SENGE, 

2013, p. 209). Apesar de, aparentemente, guardar alguma semelhança com as noções de 

competência ou habilidade, Senge (2013) explica que a disciplina do domínio pessoal é mais 

abrangente: diz respeito a uma perspectiva diferente da vida, menos reativa e mais criativa, 

mais voltada para permitir que cada indivíduo identifique o que considera realmente 

importante. Portanto, o domínio pessoal também guarda uma forte relação com a disciplina da 

visão compartilhada – que será apresentada mais adiante. A essência do domínio pessoal seria 

a manutenção de uma constante tensão criativa – cuja origem está na distância entre o que o 

indivíduo aspira (visão) e o seu ponto atual em relação a essa aspiração. A justificativa 

subjacente à disciplina do domínio pessoal é, segundo o próprio Senge (2013, p. 215), que: 

“As pessoas com altos níveis de domínio pessoal comprometem-se mais. Elas tomam mais 

iniciativas. Têm senso mais abrangente e profundo de responsabilidade pelo seu trabalho. Elas 

aprendem mais rápido”. 
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Ao descrever as características do domínio pessoal, Senge (2013) enumera alguns 

princípios e práticas que são necessários para a expansão contínua do domínio pessoal, entre 

esses o princípio/prática da visão pessoal, que diz respeito a um propósito individual, a uma 

habilidade de buscar alcançar os desejos mais intrínsecos, não apenas em metas secundárias. 

Esse princípio/prática é destacado por Senge (2013) como uma das bases do domínio pessoal 

e, neste sentido, explica o autor, “Não se pode entender a verdadeira visão sem levar em 

consideração a ideia de propósito. Entendo por propósito a razão de viver de uma pessoa.” 

(SENGE, 2013, p. 221). Além dessa relação, o autor explica que:  

[...] visão é diferente de propósito. Propósito é abstrato. A visão é concreta. O 

propósito é “aumentar a capacidade humana de explorar os céus”. Visão é “a 

chegada do homem à lua até o final da década de 1960”. Propósito é “ser o melhor 

possível”, “excelência”. Visão é quebrar a barreira dos quatro minutos ao correr uma 

milha.”. (SENGE, 2013, p. 222). 

Portanto, apesar de diferentes, a visão e o propósito são interdependentes, um perderá 

sua força como ideia se estiver desassociado do outro. Além dessa distinção, Senge (2013) 

classifica as visões como intrínsecas – que possuem valor por si mesmas, e visões relativas – 

que surgem de um processo de comparação com outros indivíduos. Dessas duas 

classificações, a última, segundo Senge (2013), dificilmente leva à grandeza. De suas 

observações sobre o princípio/prática da visão pessoal, o autor sugere que a visão será sempre 

uma etapa, um objetivo, para se aproximar cada vez mais de um propósito. Assim que uma 

visão é alcançada, o senso de propósito estimulará uma nova visão em sua direção.  

Outro princípio/prática do domínio pessoal é a necessidade de manter a tensão 

criativa, ou seja, o hiato entre a visão e a realidade. Para Senge: 

O domínio da tensão criativa leva a uma transformação fundamental em nossa 

postura com relação a realidade. A realidade atual torna-se uma aliada, não mais 

uma inimiga. Ter um perspectiva precisa e criativa da realidade atual é tão 

importante quanto ter uma visão nítida.” (SENGE, 2013, p. 231) 

O terceiro princípio/prática destacado por Senge (2013) diz respeito às estratégias para 

superar as crenças pessoais que seguem o sentido oposto a uma visão. Essas crenças são 

relacionadas ao sentimento de incapacidade de trazer à vida o que realmente é importante para 

o indivíduo. Este princípio/prática pode causar a erosão de visões ao tencionar o indivíduo 

não em direção a uma visão, mas em direção ao status quo.  

O comprometimento com a verdade é elencado por Senge (2013) como o quarto 

princípio/prática do domínio pessoal. Para o autor:  
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Quanto maior o meu comprometimento com a verdade, mais a tensão criativa entra 

em jogo, pois a realidade atual passa a ser vista pelo que realmente é. No contexto 

da tensão criativa, o compromisso com a verdade torna-se uma força generativa, da 

mesma forma que a visão. (SENGE, 2013, p. 239). 

O último princípio/prática do domínio pessoal é o de não ignorar a capacidade do 

subconsciente, especialmente quando se lida com a complexidade. Para Senge (2013), as 

pessoas com altos níveis de domínio pessoal desenvolvem um maior grau de comunicação 

entre a consciência e o subconsciente. Uma das estratégias apresentadas pelo autor para 

permitir essa “comunicação” com o subconsciente é efetivada por meio da utilização de 

imagens e visualização. Para Senge (2013), essa comunicação, em muitos aspectos, está 

relacionada ao princípio/prática do desenvolvimento de visões pessoais. 

2.4.3 Disciplina de modelos mentais 

Outra disciplina para ajudar a construir uma organização que aprende é intitulada por 

Senge (2013) como Modelos Mentais. Esta disciplina diz respeito aos pressupostos tácitos 

que moldam o comportamento e o pensamento das pessoas em uma organização. Os modelos 

mentais também podem comprometer ou auxiliar a jornada em direção a uma visão 

organizacional, mesmo que inspiradora, mantendo ou mudando práticas obsoletas de gestão. 

A identificação desses pressupostos tácitos é importante para a organização que aprende, pois 

permite que as pessoas possam compreender e buscar mudar suas próprias estruturas de 

pensamento (SENGE, 2013). 

2.4.4 Disciplina da aprendizagem em equipe 

A disciplina da aprendizagem em equipe é mais uma das disciplinas de uma 

organização que aprende. Para esta disciplina, o núcleo do aprendizado é a equipe e não 

apenas os indivíduos. Esta é a disciplina responsável por alinhar e desenvolver, por meio do 

processo coletivo de aprendizagem, os elementos que impulsionaram a organização em 

direção aos resultados desejados. Para Senge (2013, p. 44): “O aprendizado em equipe é vital, 

pois as equipes, e não os indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas 

organizações modernas. Este é um ponto crucial: se as equipes não tiverem capacidade de 

aprender, a organização não a terá”. 
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2.4.5 Disciplina da visão compartilhada 

Esta é a disciplina na qual o conceito das ideias governantes está inserido. Apesar de 

mencionadas pela disciplina do domínio pessoal, a missão (ou propósito), a visão e os valores 

são descritos em mais detalhes pela disciplina da visão compartilhada. Senge (2013) explica 

que, no nível mais simples, uma visão compartilhada é uma resposta à pergunta: o que 

queremos criar? E, ainda segundo o autor, essa pergunta é geradora de imagens que as pessoas 

tanto individualmente – visões pessoais, quanto coletivamente em uma organização – visão 

compartilhada, guardam na mente.  

A disciplina da visão compartilhada faz parte de um eixo central da disciplina do 

pensamento sistêmico, pois a perspectiva holística requer uma observação mais ampla tanto 

no espaço quanto no tempo, pois apenas assim as consequências futuras das ações tomadas no 

presente podem ser postas em consideração. Portanto: 

A visão é a resposta a “O quê?” – o retrato do futuro que queremos criar. O 

propósito (ou missão) é a resposta a “Por quê?”, a resposta da organização à 

pergunta “Por que existimos?”. As grandes organizações têm um sentido amplo de 

propósito, que transcende as necessidades dos acionistas e funcionários. Buscam 

contribuir com um mundo de forma singular, acrescentar uma fonte distintiva de 

valor. Os valores essenciais são a resposta a “Como queremos atuar, coerentes com 

a nossa missão, no caminho em direção à realização da nossa visão?”. Os valores de 

uma empresa8 podem incluir integridade, abertura, honestidade, liberdade, igualdade 

de oportunidades, estrutura enxuta, mérito ou lealdade. Descrevem como a empresa 

pretende viver o seu dia a dia. (SENGE, 2013, p. 324). 

Para Senge (2013), as pessoas sentem necessidade de fazer parte de uma missão nobre, 

contudo, as declarações de missão (ou propósito) se tornam demasiadamente abstratas se não 

estiverem associadas a uma visão. Para o autor, é preciso “pintar quadros” sobre o futuro 

desejado. Por outro lado, enquanto o propósito é abstrato e a visão é de longo prazo, os 

valores influenciam o comportamento das pessoas diariamente – é dessa característica que os 

valores ganham importância no contexto das ideias governantes, pois ajudam as pessoas no 

processo decisório do dia a dia. 

Outra característica da disciplina da visão compartilhada é a possibilidade de visões 

possuírem um sentido: se vão em direção a um futuro desejado, são positivas (baseadas em 

aspirações); se procuram se distanciar de algo que ameaça a sobrevivência da organização, 

são negativas (baseadas no medo). Essa última, destaca Senge (2013), são comuns em 

                                                 
8  Empresa, no original “Company”, ou seja, organização privada. Apesar de destacar exemplos de organizações privadas 

em seu livro, o próprio Senge (2013) narra diversas experiências de Organizações que Aprendem no setor público. 
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lideranças públicas. A visão negativa, contudo, é limitante, pois gasta a energia da 

organização e não constrói algo novo; além disso, esse tipo de visão é de curto prazo e, 

quando a ameaça acaba, a motivação também acaba. 

Uma observação importante sobre o referencial de Senge (2013) apresentado nesta 

seção é que as disciplinas propostas pelo autor estão sempre associadas ao pensamento 

sistêmico e ao uso de arquétipos de sistemas para identificar padrões que podem contribuir ou 

atrapalhar o desenvolvimento de cada uma das disciplinas, contudo, para alcançar os objetivos 

desta pesquisa, não será necessário o uso dessas ferramentas. 

Outra observação importante é que a concepção de Organização que Aprende de 

Senge (2013) consiste de vários aspectos que escapam à racionalidade, assim, a intuição e os 

aspectos mais abstratos/tácitos passam a ser importantes para o dia a dia das pessoas e das 

organizações. A integração da razão e da intuição, para Senge (2013), não só é possível como 

é desejável. Os conceitos e temas abordados por esta pesquisa não apenas reconhecem a 

importância desses elementos, como, em grande parte, o objeto deste estudo é formado por 

esses elementos menos tangíveis, mas que podem afetar o cotidiano de gestores em 

organizações públicas ou privadas. Escapar da discussão desses temas em organizações 

públicas dando preferência a uma perspectiva racional-legal poderia limitar a discussão do 

potencial da organização em tela (IFPB), pois essa perspectiva se baseia em modelos que não 

fomentam a criação de uma organização realmente orientada para o futuro – o que não parece 

ser algo desejável para uma instituição científica. 

Apesar de a noção de ideias governantes não formar uma disciplina própria em Senge 

(2013), como no caso da visão compartilhada, essa expressão auxilia a compreender como 

esses elementos são interdependentes. Em uma situação ideal de alinhamento entre as ideias 

governantes, os valores movem a organização no presente em direção a uma visão de futuro 

que faz parte de um propósito/missão mais abrangente. A expressão ideias governantes foi 

adotada nesta pesquisa pelas seguintes razões: 1) está associada à ideia de uma organização 

que aprende, 2) é um agrupamento de conceitos que poderiam parecer dispersos, e 3) permite 

articular as noções de visão, missão e valores. 

2.5 IDEIA GOVERNANTE DE PROPÓSITO DE GRUPO: MISSÃO 

Para facilitar a compreensão das principais teorias e conceitos desta seção, elaborou-se 

um mapa mental (Figura 5) com os nomes dos principais autores e suas teorias. 
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Figura 5 Mapa mental da seção: missão. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no referencial teórico desta pesquisa. 

 Assim, esta seção busca caracterizar o conceito de missão organizacional, suas 

origens, sua natureza e seus usos. Em um primeiro momento, Vizeu e Matitz (2013) discutem 

as origens do termo missão com base em uma perspectiva crítica e destacam como o uso 

manipulativo das declarações de missão em organizações com fins lucrativos promovem uma 

distorção comunicativa com o objetivo de ocultar os verdadeiros propósitos dessas 

organizações. Em um segundo momento, Schein (2010) esclarece como a noção de propósito 

organizacional é um elemento de identidade e que faz parte do grupo de pressupostos básicos 

oriundos de problemas de adaptação externa. Para esse autor, a missão organizacional pode 

fazer parte da noção central de propósito de uma organização, contudo, alguns desses 

propósitos permanecem latentes e apenas o que realmente é desejável socialmente é 

manifestado. Ao final desta seção, o tema da missão será brevemente discutido pela 

perspectiva de Collins e Porras (1996), que classificam a missão como o propósito central da 
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organização e a qual, ao lado dos valores centrais, faz parte do que os autores chamam de 

ideologia central. 

Em busca de esclarecer as origens teológicas do conceito de missão organizacional e 

da prática de declarar tais conceitos no contexto das organizações contemporâneas, Vizeu e 

Matitz (2013) destacam como a influência teológica ainda permeia muitas organizações, 

mesmo as com fins lucrativos, assim como Max Weber buscou compreender a formação da 

cultura ocidental contemporânea com base em uma tradição cristã, em A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo. A partir dessa perspectiva, os autores apresentam as raízes teológicas 

do conceito de missão organizacional.  

Apesar de destacarem a perspectiva religiosa da origem desse conceito, Vizeu e Matitz 

(2013) alertam que essas origens podem não ser evidentes, mas conseguem ser inferidas a 

partir da interpretação de suas raízes social, econômica, política e cultural. Para os autores, 

não parece estar claro quando o conceito de missão entrou no universo empresarial, contudo, 

há referências ao termo missão na literatura acadêmica desde a primeira metade do século 

XX. Já o termo mission statement ou declaração de missão surge em um contexto mais nítido 

e inserido na ascensão da prática do planejamento estratégico que, segundo Mintzberg (1994), 

citado pelos autores, teve seu auge nos anos 70. 

A despeito de, na literatura pesquisada por Vizeu e Matitz (2013), destacarem-se 

aspectos conflitantes para o conceito de missão, há algumas convergências que dão indícios 

da importância da definição. Entre essas estão a função de prover foco e direção e o uso como 

uma poderosa ferramenta de comunicação para o alinhamento da gestão com o conteúdo da 

declaração de missão. Além disso, Leuthesser e Kohli (1997), citados pelos autores, destacam 

que a declaração de missão provê à organização uma identidade.  

Para Vizeu e Matitz (2013), apesar de ser possível associar a noção de propósito à 

noção de missão, a escolha do termo missão não foi uma tomada de decisão ingênua. Para 

esses autores, a adoção dessa palavra foi proposital e se explica, precisamente, pelo 

significado teológico que o termo missão ainda carrega consigo e pelo seu uso manipulativo 

para “prover às organizações uma mensagem apropriada de acordo com o seu significado 

socialmente decodificável [...]” (VIZEU; MATITZ, 2013, p. 180).  

Neste sentido, os autores descrevem, sob uma perspectiva crítica, como o uso das 

declarações de missão organizacional é uma poderosa ferramenta de distorção comunicativa, 

utilizada para prover um propósito transcendental – quase religioso, para esconder os 
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verdadeiros fins lucrativos das empresas. Vizeu e Matitz (2013) classificam como utópica a 

tentativa de associar um termo teológico com foco em um bem comum aos interesses egoístas 

dos capitalistas, ou seja, de fundir a ideia altruísta e divina do bem-estar coletivo aos aspectos 

materialistas das organizações com fins lucrativos. 

A utilização do termo missão é explicada por Vizeu e Matitz (2013) com base na 

formação das culturas de cada nação, em especial nos aspectos de formação da religiosidade. 

Para os autores: 

Alguns dos princípios fundamentais da teologia cristã influenciou diretamente a 

formação das culturas das sociedades americanas. Entres estas, podemos destacar a 

expectativa escatológica de redenção final, que inclui uma apreciação do futuro 

como um tempo de paz, prosperidade, felicidade e irmandade. (VIZEU; MATITZ, 

2013, p. 183). 

A escatologia cristã
9
, ou seja, “teoria do destino ou propósito últimos da humanidade e 

do mundo”, ou ainda, “doutrina do destino último do homem (morte, ressurreição, juízo final) 

e do mundo (estado futuro)” (MICHAELLIS ONLINE),
 
influenciou as sociedades americanas 

e, por conseguinte, os habitantes da maior economia do mundo contemporâneo: os Estados 

Unidos da América (EUA), cuja importância para o desenvolvimento das ciências sociais, em 

especial para a administração, mostra-se relevante desde as primeiras concepções de 

administração como ciência, de Taylor. Esses princípios cristãos formam parte dos 

argumentos de Vizeu e Matitz (2013) para compreender o uso do termo missão no contexto de 

organizações com fins lucrativos, e, partindo da análise da obra desses autores, é possível 

identificar três princípios cristãos que podem ser observados na concepção da declaração de 

missão das organizações (Quadro 1). 

Missão organizacional como 

redenção 

Missão organizacional como 

bem comum 

Missão organizacional como 

sacralização organizacional 
“[...] a redenção como é promovida por 

algumas empresas por meio de suas 

declarações de missão implica a ideia 

que suas atividades são essenciais para a 

construção de um mundo melhor para 

toda a humanidade; que o céu na terra 

prometido na teologia cristã será 

estabelecido apenas por meio da ajuda de 

corporações e seus produtos e serviços.” 

(VIZEU; MATITZ, 2013, p. 188). 

“[...] o propósito organizacional se torna 

um propósito coletivo, no qual a 

humanidade se beneficiaria.” (VIZEU; 

MATITZ, 2013, p. 188). 

 

“[...] esta perspectiva coletivista leva à 

crença errônea que os objetivos 

organizacionais transcendem os 

interesses puramente econômicos” 

(VIZEU; MATITZ, 2013, p. 188). 

“O que o conceito de sagrado acrescenta à 

literatura de gestão é a ideia de que os 

elementos centrais como identidade (quem 

somos), cultura e ideologia (o que valorizamos 

e acreditamos), e estratégia (que objetivos 

perseguiremos e como) podem se tornar 

invioláveis, afetando como estes elementos são 

concebidos e promulgados e como indivíduos 

respondem a violações percebidas.”  

(HARRISON et al., p. 227 apud VIZEU; 

MATITZ, 2013, p. 190). 

 

Quadro 1 Princípios cristãos no uso discursivo de declarações de missões organizacionais. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Vizeu e Matitz (2013). 

                                                 
9 Definição do dicionário Michaellis online: es.ca.to.lo.gi.a 2 sf (escato2+logo2+ia1) 1 Ciência ou teoria do destino ou 

propósito últimos da humanidade e do mundo. 2 Teol Doutrina do destino último do homem (morte, ressurreição, juízo 

final) e do mundo (estado futuro). 3 Tratado de escatologia. 
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Nesta perspectiva, o uso da palavra “missão” traz consigo um sentido missionário, 

uma missão divina transcendental; deste modo, a missão precisa ser cumprida e, para isso, 

deve ser aceita e socialmente legitimada. Em suma, o uso das declarações de missão é 

criticado por Vizeu e Matitz (2013), em especial quanto ao uso como ferramenta de distorção 

comunicativa para esconder os reais propósitos de organizações com fins lucrativos do setor 

privado.  

No caso da organização escolhida para o estudo de caso desta pesquisa (IFPB), as 

críticas de Vizeu e Matitz (2013) parecem ser parcialmente superadas pelas seguintes razões: 

1) trata-se de uma organização pública sem fins lucrativos; 2) trata-se de uma organização 

que, aparentemente, busca o bem comum como um fim; 3) a própria natureza da organização 

permite minimizar os efeitos da distorção comunicativa por meio do conhecimento acumulado 

pelos membros da organização, bem como dos conhecimentos aprendidos por seus usuários. 

Assim, a busca por uma missão e a construção de uma declaração de missão para a 

organização ora estudada não seriam passíveis diretamente das críticas apontadas por Vizeu e 

Matitz. 

A concepção crítica desses autores sobre as declarações de missão organizacional 

guarda alguma semelhança com a concepção com base na psicologia social de Schein (2010), 

na qual a distorção comunicativa da missão organizacional é explicada por meio dos conceitos 

de missão manifesta e missão latente. Para Schein (2010), algumas partes de uma missão 

podem não ser socialmente aceitas e, por essa razão, permanecem latentes. Por outro lado, o 

discurso desejável socialmente sobre a missão da organização é manifestado. Para explicar 

isso, o autor exemplifica por meio da missão de uma universidade, o que inclui atividades 

como classificação de pessoas e atuação como baby-sitter, as quais, contudo, permanecem 

latentes – apenas os aspectos considerados mais desejáveis socialmente são articulados e 

manifestados oficialmente pela organização. Esses elementos latentes são mantidos nesse 

status não manifesto para proteger a identidade declarada da organização.  

Para Schein (2010), a missão surge do equilíbrio de vontades dos diversos 

stakeholders
10

 de uma organização, mesmo no caso de organizações religiosas, educacionais, 

                                                 
10  Definição do dicionário Oxford online: uma pessoa ou empresa que está envolvida em um projeto, um sistema, uma 

organização em particular etc., especialmente porque têm dinheiro investido nela. Do original: a person or company that is 

involved in a particular organization, project, system, etc., especially because they have invested money in it. All our 

employees are stakeholders in the company. Disponível em: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition 

/english/stakeholder?q=stakeholder>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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sociais e governamentais. O autor também relaciona a noção de missão com estratégia, ou 

seja, para cumprir sua missão latente e manifesta, uma organização desenvolve um 

pressuposto compartilhado sobre qual seria a razão de existir da própria organização. E para 

pôr em prática essa raison d’être, a organização planeja. Esses elementos postos em prática 

passam a formar uma identidade organizacional, e o pressuposto básico sobre “quem somos 

nós” passa a ser um importante elemento da cultura e um limitador das possíveis estratégias a 

serem postas em prática. Dessa visão, Schein (2010) complementa a ideia sobre o que 

Mintzberg (1994) falou sobre como o planejamento estratégico se tornou alvo de muito 

ceticismo ao passar por grandes dificuldades em atingir os resultados desejados. Para ambos 

os autores, ignorar esses aspectos culturais (soft information) ou mesmo ignorar a verdadeira 

missão pode levar a falhas sucessivas de planejamentos que não buscam se orientar por uma 

missão verdadeira. 

Em resumo, as declarações de missão organizacional parecem ser compostas de 

elementos de duas naturezas, os explícitos e os tácitos. Na perspectiva de Vizeu e Matitz 

(2013), o explícito é formado por ideias desejáveis socialmente que são representadas por 

valores como: bem coletivo, família, comunidade; e, de outro lado, por um elemento tácito – 

no caso das organizações com fins lucrativos, os interesses econômicos. Essa perspectiva 

amplia a compreensão dos possíveis usos das declarações de missão e faz uma retrospectiva 

de sua construção no seio da cultura americana, contudo, limita-se às organizações com fins 

lucrativos. Em uma perspectiva que abrange organizações de qualquer natureza, Schein 

(2010) também elenca elementos explícitos ou manifestos e elementos tácitos ou latentes. 

Mas, diferente de Vizeu e Matitz (2013), Schein (2010) acrescenta que podem existir outras 

ideias (além dos possíveis fins lucrativos) que são intencionalmente ocultadas das declarações 

de missão organizacional, pois, apesar de fazerem parte da missão da organização, poderiam 

expor a identidade declarada da própria organização. 

Denison et al. (2012) desenvolveram um modelo que auxilia no processo de gestão de 

mudança de cultura. Para atingir os seus objetivos, o modelo busca identificar e quantificar, 

por meio de uma comparação com dados de mais de 1.000 organizações (benchmarking), 

quatro traços básicos sobre a cultura organizacional: missão, adaptabilidade, envolvimento e 

consistência. O modelo de Denison et al. (2012) faz parte de uma primeira fase de um 

processo que busca liderar a mudança de cultura, o qual é composto das seguintes etapas: 1) 

diagnosticar utilizando o modelo e a metodologia de Denison et al. (2012), 2) identificar o que 

precisa mudar, 3) construir a equipe que irá conduzir a mudança, 4) criar um visão – “Como 
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será o futuro?”, 5) conduzir a ação – “Como é que vamos chegar lá?”, 6) acompanhar o 

processo de mudança – identificando o que funcionou e o que não gerou os resultados 

esperados. Por fim, o processo pode ser retroalimentado e um novo diagnóstico tem início. 

O modelo de Denison et al. (2012) não auxilia na operacionalização desta pesquisa, 

contudo, a construção e apresentação desse modelo permite outro olhar sobre os elementos 

que fazem parte do objeto do presente estudo. Portanto, de acordo com as proposições feitas 

por esses autores, a visão faz parte tanto do modelo de diagnóstico – como parte da missão, 

quanto do modelo que busca compreender a liderança no processo de mudança de cultura – 

como a quarta fase do processo. Além disso, Denison et al. (2012) acrescentam uma 

compreensão mais abrangente para o conceito de missão, abarcando ideias como orientação 

estratégica e intenção, metas, objetivos e a própria visão da organização. Porém, a noção de 

missão desses autores aparentemente ainda parte de um modelo top-down, no qual líderes 

desempenham o protagonismo no processo de sua concepção. Para os autores: 

As organizações bem-sucedidas têm um claro senso de propósito e de direção que 

lhes permite definir metas e estratégias organizacionais e criar uma visão 

convincente do futuro da organização. Os líderes desempenham papel crítico na 

definição da missão, mas uma missão só pode ser alcançada se for bem 

compreendida, de cima a baixo. Uma missão clara fornece propósito e significado ao 

definir um papel social convincente e um conjunto de metas para a organização. Nós 

nos concentramos em três aspectos da missão: orientação estratégica e intenção, 

metas e objetivos e visão. (DENISON et al., 2012, p. 7). 

Uma pesquisadora que se dedicou a compreender a noção de propósito foi a psicóloga 

social da Universidade de Stanford, Jennifer Aaker. Aaker (2015) apresenta os resultados de 

pesquisas sobre a relação entre um senso pessoal de propósito e suas relações com saúde e 

trabalho. Ao apresentar os resultados de suas pesquisas, a autora destaca que questionamentos 

sobre o propósito não são triviais; além disso, afirma que as pessoas que têm o forte senso de 

propósito criam mais significado para as suas vidas, melhoram a sua própria saúde, o que 

pode acarretar uma maior satisfação no trabalho. 

Partindo da definição de que o propósito é uma intenção, é ter um objetivo estável e de 

longo prazo, Aaker (2015) apresenta os resultados de uma pesquisa conduzida por ela, 

Baumeister, Vohs e Garbinsky, na qual foi solicitado que adultos indicassem o grau de 

significado/sentido de suas vidas e respondessem sobre crenças, comportamentos e escolhas. 

Um dos resultados encontrados pela pesquisa foi que as pessoas que mais se identificavam 

com vida com alto sentido/significado eram as que mais se doavam para outras pessoas (ex. 

voluntários). Essas pessoas também se sentiam mais conectadas com o passado e com o 
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futuro e não apenas com o aqui e agora (presente). Esses sujeitos também possuem um forte 

sentido sobre de onde eles vieram (passado) e um sentido igualmente forte sobre para onde 

estão indo (futuro) – um propósito. 

Aaker (2015) também cita o trabalho de Ryff, que destaca que as pessoas com alto 

grau de sentido/significado com relação às suas vidas são mais saudáveis, três vezes mais 

leais às organizações onde trabalham, obtêm mais satisfação do trabalho (1,7 vezes mais) e se 

comprometem mais com as atividades laborais (1,4 vezes mais). As pessoas com mais 

sentido/significado em suas vidas, de acordo com os resultados da pesquisa, possuem maiores 

níveis de colesterol bom, massa corporal em níveis saudáveis, dormem melhor, têm níveis 

menores de cortisol na saliva (o hormônio do estresse), menor risco de doenças 

cardiovasculares ou crônicas e maior expectativa de vida. 

A noção de um propósito central faz parte do modelo de construção de visão de futuro 

organizacional de Collins e Porras (1996), o qual se trata da razão de ser da organização: “Um 

propósito efetivo reflete as motivações idealísticas das pessoas para fazer o trabalho da 

organização. Não se trata apenas de uma descrição do output da organização ou do público-

alvo; ele captura a alma da organização.”
11

 (COLLIS; PORRAS, 1996, p. 5). Os autores 

alertam também que o propósito não deve ser confundido com objetivos específicos ou 

estratégias. O propósito é para durar por até cem anos, como sugerem os autores; já os 

objetivos específicos serão modificados diversas vezes durante esse período. Os objetivos 

específicos podem ser alcançados, contudo, o propósito é inatingível, jamais poderá ser 

alcançado e, por essa razão, o propósito não é alvo de mudanças constantes, pois serve de 

fonte de inspiração para que as mudanças ocorram. O modelo de Collins e Porras (1996) 

servirá de ponto de articulação entre os elementos que compõem o objeto desta pesquisa e, 

portanto, será descrito com mais detalhes adiante. 

2.6 IDEIA GOVERNANTE CONSTRUÍDA DO APRENDIZADO COLETIVO: 

VALORES 

Para facilitar a compreensão das principais teorias e conceitos desta seção, elaborou-se 

um mapa mental (Figura 6) com os nomes dos principais autores e suas teorias. 

                                                 
11  No original: Core purpose, the second part of the Core Ideology, is the organization’s reason of being. An effective 

purpose reflects people’s idealistic motivations for doing the company’s work. It doesn’t just describe de organization’s 

output or target customers; it captures the soul of the organization. (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 5).  
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Figura 6 Mapa mental da seção: valores.  

Fonte: elaborado pelo autor com base no referencial teórico desta pesquisa. 

A noção de que certos elementos construídos a partir de um aprendizado coletivo se 

tornam compartilhados pelos membros de um grupo social e, por sua vez, se tornam fonte de 

futuros comportamentos, de normas, de percepções de mundo ou como base de uma cultura é 

o contexto dos estudos dos valores organizacionais em diversas disciplinas das ciências 

humanas e sociais. Esse conceito, tal como destacado por Russo (2010, p. 30): 

[...] tem sido tradicionalmente assunto de interesse e análise de várias disciplinas. Os 

valores foram enfatizados por antropólogos como sendo o núcleo da cultura. Os 

sociólogos ressaltaram a natureza normativa e especificidade de serem 

compartilhados pela sociedade e pelos integrantes de organizações. Os psicólogos 

estudaram os valores associados ao seu papel como determinantes do 

comportamento individual. A literatura organizacional e, particularmente, a 

comportamental enfatizaram a importância dos valores como uma base para os 

membros das organizações compreenderem o mundo em torno deles e agirem. 
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Para definir o conceito de valores e cultura organizacional, Russo (2010) e Pires e 

Macêdo (2006) apresentam diversas perspectivas sobre o tema, mas destacam as definições e 

os modelos teóricos de Edgar H. Schein e Geert Hofstede, os quais serão expostos a seguir. 

Schein (1992) expõe que o conceito de cultura tem um histórico que pode gerar 

confusão. Para o leigo, a cultura pode ser compreendida como “sofisticação”. Para 

antropólogos, diz respeito aos costumes e rituais desenvolvidos por sociedades ao longo da 

história. Para pesquisadores organizacionais e administradores, pode indicar relações com o 

clima e com as práticas que a organização desenvolve quanto à manipulação de pessoas ou, 

ainda, como o conjunto de valores e crenças de uma organização. Contudo, o autor alerta que 

devem ser afastadas definições superficiais referente ao tema cultura. Por essa razão, é 

necessário buscar compreender os aspectos ocultos e complexos da vida organizacional, e 

essa compreensão não pode ser obtida a partir de definições superficiais.  

Portanto, Schein (1992) define que a cultura diz respeito a certos elementos 

compartilhados por um grupo e adquiridos por meio do aprendizado coletivo. Esses elementos 

podem ser comportamentos observados, normas, filosofias, clima, habilidades, modelos 

mentais, significados compartilhados, metáforas enraizadas ou símbolos integrados. Além 

desses elementos compartilhados, a cultura se caracteriza pela estabilidade estrutural no 

grupo, ou seja, por certos elementos que não são apenas compartilhados, mas se encontram 

em um nível mais profundo e estável, em um nível menos consciente e, portanto, menos 

tangível e visível. Ainda de acordo com Schein (1992, p. 10), “a coesão de elementos como 

clima, valores e comportamentos forma a essência do significado de ‘cultura’”. 

Schein (1992; 2010) explica ainda que os elementos compartilhados pelos membros 

do grupo são incorporados por meio de um aprendizado coletivo que é fruto de uma 

estabilidade nas relações dentro do grupo. Essa história de experiências compartilhadas 

associada à necessidade humana de parcimônia, consistência e significado são geradores de 

elementos compartilhados que eventualmente podem se transformar em uma cultura. O autor 

explica melhor a ideia de aprendizado de grupo no trecho abaixo: 

Ao conceituar o aprendizado em grupo, temos que observar que, devido à 

capacidade humana de abstrair e de ser autoconsciente, o aprendizado não ocorre 

apenas em um nível comportamental, mas, também, internamente em um nível 

abstrato. Uma vez que as pessoas tenham um sistema de comunicação e linguagem 

comuns, o aprendizado pode ocorrer em um nível conceitual, permitindo o 

compartilhamento de conceitos. Portanto, o nível mais profundo de aprendizado nos 
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leva à essência de como a cultura deve ser concebida como conceitos, ou, como 

ainda iremos definir, pressupostos básicos compartilhados. (SCHEIN, 1992, p. 11).12 

Assim, tem-se que, por meio de um aprendizado de grupo, o compartilhamento de 

elementos abstratos como conceitos passa a ser possível. Esses conceitos são classificados por 

Schein (1992) como shared basic assumptions ou, daqui por diante, pressupostos básicos 

compartilhados. O autor também explica que os pressupostos básicos compartilhados 

possuem o poder de operarem fora do campo da consciência e, quando são incorporados e 

tidos como verdades pelos membros do grupo, transformam-se em propriedades definidoras 

do próprio grupo – um elemento de identidade. Ainda de acordo com Schein (1992), essas 

verdades incorporadas são a causa de muitos dos conflitos interculturais, pois, assim que se 

instalam em um nível mais profundo e abstrato, são assumidas como verdades absolutas e 

inquestionáveis, especialmente se confrontadas por membros de outros grupos. 

O modelo teórico de Schein (2010) propõe três níveis de elementos para a cultura 

organizacional, são estes: artefatos (comportamento observado, estruturas e processos visíveis 

e perceptíveis); crenças e valores compartilhados
13

 (ideais, objetivos, valores, aspirações, 

ideologias, racionalizações); e o nível mais profundo: pressupostos básicos compartilhados 

(valores e crenças inconscientes que determinam o comportamento, a percepção, o 

pensamento). Como é possível observar, o modelo teórico de Schein (2010) classifica os 

valores tanto em um nível mais superficial nos valores compartilhados e defendidos 

formalmente, quanto em um nível menos consciente nos pressupostos básicos compartilhados. 

Até aqui podem ser identificados alguns dos elementos da cultura, como ela se forma 

ao longo de uma história compartilhada e como os pressupostos básicos compartilhados 

podem operar como as verdades de um grupo. Com esses elementos à disposição, Schein 

(1992, p. 12) apresenta a seguinte definição de cultura: 

Um padrão de pressupostos básicos compartilhados que o grupo aprendeu enquanto 

solucionava problemas de adaptação externa14 e integração interna, que tem 

funcionado bem o bastante para serem considerados válidos e, portanto, a serem 

                                                 
12  No original: In conceptualizing group learning, we have to note that because of the human capacity of abstract and to be 

self-conscious, learning occurs not only at behavioral level but also at the abstract level internally. Once people have a 

common system of communication and a language, learning can take place at a conceptual level and shared concepts 

become possible. Therefore, the deeper levels of learning that get us to the essence of culture must be thought of as 

concepts or, as we will define then, shared basic assumptions. (SCHEIN, 1992, p. 11). 
13  Do inglês spoused values. 
14 Caso do pressuposto básico sobre a missão da organização (ver seção IDEIA GOVERNANTE DE PROPÓSITO DE 

GRUPO: MISSÃO).  
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ensinados aos novos membros com a maneira correta de perceber, pensar e sentir em 

relação àqueles problemas.15 

Os pressupostos básicos compartilhados são parte central da definição de cultura de 

Schein (1992). Para o autor, o conceito de cultura é mais útil se auxilia na reflexão sobre os 

aspectos mais incompreensíveis e irracionais de grupos e organizações. Além disso, destaca 

Schein (1992), a cultura e a liderança são duas faces da mesma moeda: líderes constroem 

culturas quando criam grupos e organizações e, posteriormente, a cultura define os critérios de 

quem pode exercer a liderança. Se os líderes não tomam consciência das culturas nas quais 

estão inseridos, essas culturas irão manipulá-los, afirma o autor (SCHEIN, 1992). 

A abordagem teórica de Edgar Schein é criticada por Pires e Macêdo (2006) pois, 

segundo os autores, é “limitada na medida que não considera o contexto global no qual o 

grupo ou a organização em questão está inserida. O conceito de Hofstede é mais abrangente, 

visto que revela aspectos da sociedade na qual a organização está inserida.” (PIRES; 

MACÊDO, 2006, p. 91). Portanto, a seguir serão expostos os principias elementos do modelo 

teórico de Geert Hofstede. 

Hofstede, Hofstede e Minkov (2010), em uma perspectiva macrossocial, também 

elencam a história de grupos como algo importante para a compreensão de uma cultura. Os 

autores explicam que a história em comum – âmbito nacional – estabelece dois elementos 

visíveis: identidade e instituições, e um elemento invisível: os valores (Figura 7), os quais são 

implícitos e partem de um software mental de difícil acesso, pois respondem a questões que 

geram motivações, emoções e tabus. 

 
Figura 7 Fontes de diferenças entre países e grupos.  

Fonte: Adaptado de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, pos. 610)16 

                                                 
15   No original: A pattern of shared basic assumptions that the group learned as its solved its problems of external adaptations 

and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members 

as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. (SCHEIN, 1992, p. 12). 
16  Posição. Por se tratar de livro em versão eletrônica, a referência citada é relativa a uma posição do texto e não a uma 

página. Essa referência é necessária porque algumas edições digitais de livros são publicadas sem numeração de páginas 

– diferentemente de publicações tradicionais em papel, e sim com posições de texto. Como ainda não há norma específica 

para esse tipo referência, seguimos a referência do editor/distribuidor. 
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Assim, Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) também elencam os valores como 

elementos importantes do seu modelo de cultura, na verdade, o centro do modelo. Além disso, 

trazem outros elementos como símbolos, heróis e rituais, sendo os valores os elementos mais 

profundos da cultura. Para auxiliar na compreensão do modelo, os autores utilizam uma 

metáfora ao compará-lo a uma cebola, na qual, em cada uma das suas camadas – da mais 

externa para a mais interna, estratificam-se as manifestações da cultura. 

 

Figura 8 A “cebola” de Hofstede. 

Fonte: Adaptado de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010, pos. 351). 

As definições sobre os valores podem diferir em vários aspectos, mas tendem a um 

consenso quanto ao fato de que existem algumas ideias que podem guiar o comportamento, 

que possuem um aspecto normativo e que são construídas da experiência coletiva. Retomando 

o objeto analisado nesta seção, os valores, Schein (2010) os classifica entre um nível 

intermediário, dentro dos “valores compartilhados” (comportamento observado, estruturas e 

processos visíveis e perceptíveis) e um nível mais profundo, dentro dos “pressupostos básicos 

compartilhados” (valores e crenças inconscientes que determinam o comportamento, a 

percepção, o pensamento). Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) classificam os valores como 

um Software Mental. Russo (2010) destaca as seguintes características conceituais dos valores 

organizacionais: 

São construções latentes envolvidas na avaliação das atividades ou resultados; têm 

uma natureza mais geral do que específica; podem ser aplicados em múltiplos 

níveis; são duradouros e transcendem situações específicas; proveem senso de 

propósito para o comportamento individual; são a base para a geração de 

comportamento adequado às necessidades dos grupos. (RUSSO, 2010, p. 30). 
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Apresentando uma perspectiva funcionalista a respeito do tema valores, Gouveia et al. 

(2009) apresentam três estudos empíricos que demonstram a influência dos valores em 

variáveis organizacionais como comprometimento, bem-estar afetivo, fadiga e burnout
17

. A 

influência dos valores demonstrada pelos autores é analisada sob uma perspectiva 

funcionalista. Em outras palavras: os autores explicam e analisam os valores por meio de um 

modelo que está dividido em duas funções principais, as quais, de um lado, fornecem 

orientação para os indivíduos e, por outro lado, permitem a expressão de necessidades 

(motivador) ora materialistas ora humanísticas desses mesmos indivíduos. O modelo 

apresentado por Gouveia et al. (2009) é uma adaptação do modelo de Gouveia (2008 apud 

Gouveia et al. 2009) e ajuda a compreender onde estão os espaços de pesquisa e atuação da 

gestão no âmbito dos valores organizacionais. A perspectiva mais ampla apresentada pelo 

modelo de Gouveia et al. (2009) também auxilia a compreender como os valores centrais são 

fonte dos valores sociais e pessoais. Os autores explicam seu modelo como a seguir: 

 
Figura 9 Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos. 

Fonte: Gouveia et al. (2009). 

Gouveia et al. (2009) explicam que o seu modelo apresenta uma configuração duplex 

com duas facetas axiais. No eixo horizontal, encontram-se os tipos de orientação dos valores 

(social, central ou pessoal): os valores centrais são apresentados ao centro do modelo; em um 

dos extremos do eixo horizontal, encontram-se os valores que cumprem uma orientação 

social, e, no outro extremo, os que cumprem uma orientação pessoal. No eixo vertical, 

encontram-se os tipos de motivadores (materialista ou humanitário). Por fim, os autores 

                                                 
17  O termo burnout significa que o desgaste emocional danifica os aspectos físicos e emocionais da pessoa, pois, traduzindo 

do inglês, burn quer dizer queima e out exterior. Embora já se venha falando sobre o assunto há décadas, no Brasil as 

discussões em torno da síndrome tornaram-se mais fortes nos últimos anos. Disponível em: 

<http://www.einstein.br/estrutura/check-up/saude-bem-estar/saude-mental/sindrome-burnout>. Acesso em: 16 set. 2016. 
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explicam que o cruzamento entre essas duas facetas axiais (ou dimensões funcionais) forma 

seis subfunções dos valores. 

Pires e Macêdo (2006) discutem conceitos e abordagens relacionados ao tema da 

cultura organizacional de organizações públicas no Brasil. Para isso os autores apresentam os 

diversos conceitos referentes ao tema, com destaque para os autores, já citados, Edgar Schein 

e Geert Hofstede. Além disso, Pires e Macêdo (2006) apresentam algumas tipologias de 

pesquisa na área de cultura organizacional bem como perspectivas mais amplas para a sua 

compreensão.  

Para Pires e Macêdo (2006), a cultura é um dos pontos-chave para a compreensão das 

ações humanas, que serve como elemento distintivo de um grupo, que compreende maneiras 

de perceber, pensar, sentir e agir. Outrossim, Pires e Macêdo (2006) destacam que a cultura 

significa uma construção de significados compartilhados pelas pessoas de um mesmo grupo 

social. Em busca de uma definição sobre cultura organizacional, os autores alertam que “não 

há concordância quanto ao conceito do termo [cultura organizacional], não existindo nenhuma 

definição clássica ou básica para o conceito.” (PIRES; MACÊDO, 2006, p. 88). E 

acrescentam: 

A cultura organizacional é um conceito essencial à construção das estruturas 

organizacionais. Percebe-se, então, que a cultura de uma organização será um 

conjunto de características que a diferencia em relação a qualquer outra. A cultura 

assume o papel de legitimadora do sistema de valores, expressos através de rituais, 

mitos, hábitos e crenças comuns aos membros de uma organização, que assim 

produzem normas de comportamento genericamente aceitas por todos. (PIRES; 

MACÊDO, 2006, p. 88). 

Quanto às possíveis abordagens para pesquisar a cultura organizacional, Pires e 

Macêdo (2006) destacam a perspectiva de Fleury (1989 apud PIRES E MACÊDO, 2006), que 

apresenta três posturas para investigar os fenômenos culturais na organização, a saber: a) do 

empiricista (“fotógrafo social” – compreende a cultura como o somatório das opiniões e 

comportamentos individuais; b) do antropólogo (pesquisador entra na vida da organização 

como observador); e c) do clínico (busca compreender para intervir na organização). 

Outra abordagem de pesquisa apresentada por Pires e Macêdo (2006) é a de Dupuis 

(1996 apud PIRES E MACÊDO, 2006), a qual são apresentadas três perspectivas ou “visões” 

sobre o tema da cultura organizacional: a) visão gerencial: instrumentalista, a cultura pode ser 

manipulada pelos dirigentes da organização – em geral buscam tratar os elementos da cultura 

como variáveis quantificáveis; b) visão antropológica de sistema fechado: a organização é 
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separada do seu contexto, elementos da cultura organizacional são analisados apenas dentro 

desse âmbito; c) visão antropológica de sistema aberto: os contextos macrossociais são 

considerados para compreender a cultura de uma organização, portanto, a organização 

interage com o ambiente – sob este prisma, a cultura não é manipulável. 

Tanto Russo (2010) quanto Pires e Macêdo (2006) dão preferência à abordagem de 

Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) em seus trabalhos. Para Pires e Macêdo (2006), apesar 

de Edgar Schein (1992) e Geert Hofstede abordarem a cultura organizacional sob uma 

perspectiva antropológica, Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) consideram a organização 

como um sistema aberto que sofre influências de culturas mais abrangentes, como no caso de 

culturas nacionais. Essa concepção de sistema aberto parece mais adequada para a 

compreensão e a separação do que é organizacional e do que é parte de uma cultura mais 

ampla.  

Collins e Porras (1996) sugerem a seguinte metodologia para identificar os valores de 

uma organização: 1) identificar um grupo de pessoas (5-7 pessoas) que sejam percebidas 

como referências na organização – o Grupo de Marte
18

; 2) cada uma dessas pessoas 

desenvolveria individualmente uma lista preliminar de valores; 3) em seguida, cada indivíduo 

é entrevistado para tentar identificar os valores que o entrevistado realmente carrega consigo 

diariamente. 

 Por fim, quanto à materialidade de elementos culturais, ao questionar-se sobre a 

natureza da cultura (não apenas a cultura organizacional), Harris (1968, p. 172) defende que 

“As coisas culturais são tão reais quanto qualquer abstração cognoscível; e tão abstratas 

quanto qualquer realidade cognoscível”. O autor segue suas considerações defendendo que 

todas as coisas em seu estado cognoscível são parcialmente criações do observador. 

Apresentadas algumas das possibilidades para a definição do que são valores, suas 

perspectivas e meios de investigação, iniciar-se-á a, na próxima seção, a discussão sobre o 

último elemento do objeto desta pesquisa: a visão de futuro da organização.  

                                                 
18  Collins e Porras (1996) utilizam o nome “Grupo de Marte” pois as pessoas escolhidas para fazer parte desse grupo 

representariam a organização tão bem que, caso fossem lançadas em um foguete para o planeta Marte, elas seriam 

capazes de recriar a organização com valores e características semelhantes à organização da qual fazem parte.   
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2.7 IDEIA GOVERNANTE DO FUTURO DESEJADO PELO GRUPO: VISÃO 

Para facilitar a compreensão das principais teorias e conceitos desta seção, elaborou-se 

um mapa mental (Figura 10) com os nomes dos principais autores e suas teorias. 

 
Figura 10 Mapa mental da seção: visão. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no referencial teórico desta pesquisa. 

Como pôde ser observado, ao longo das páginas anteriores, foram abordados temas 

como propósito, valores e cultura organizacional. Portanto, este trabalho foca mais elementos 

desse universo e menos do universo do gerenciamento do dia a dia de uma organização. Essa 

distinção é feita por John P. Kotter (2013), quando este explica que um processo bem-

sucedido de mudança organizacional “consiste em 70% a 90% de liderança, e apenas 10% a 

30% de gerenciamento.” (KOTTER, 2013, pos. 594). Essa liderança é compreendida pelo 

autor como “um conjunto de processos que cria organizações em primeiro lugar e as adapta 

para modificar significativamente as circunstâncias.” (KOTTER, 2013, pos. 577). Ainda 

segundo esse autor, a liderança define como deverá ser o futuro e alinha as pessoas a uma 

visão inspiradora desse próprio futuro.  

Ainda quanto à diferenciação entre a liderança e o gerenciamento, Kotter (2013, pos. 

577) explica que o “[...] gerenciamento é um conjunto de processos que podem manter um 

complicado sistema de pessoas e tecnologias funcionando satisfatoriamente”. Esses processos 
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podem ser planejamento, orçamento, organização, recrutamento de pessoal, controle e solução 

de problemas. Apesar da diferenciação realizada pelo autor, ele não ignora o papel do 

gerenciamento para uma organização, mas em um contexto de mudanças ambientais 

constantes, a liderança assume um papel proeminente para a sobrevivência e para o sucesso 

das organizações. Nesse sentido, Kotter (2013) afirma que o maior desafio para a maioria das 

organizações é liderar a mudança: “Somente a liderança pode fazer a mudança acontecer, 

fixando suas raízes na verdadeira cultura de uma organização.” (KOTTER, 2013, pos. 630).  

Uma outra perspectiva que considera a importância da visão de futuro é a defendida 

por Senge (2013) e que apresenta cinco disciplinas para a construção de uma organização que 

aprende – learning organization. Este conceito de organização é caracterizado pelo autor 

como “[...] uma organização que está continuamente expandido sua capacidade de criar seu 

próprio futuro” (SENGE, 2013, p. 13). O autor também explica que “[...] poucas forças, se é 

que existe alguma, nas questões humanas, são tão poderosas quanto uma visão 

compartilhada.” (SENGE, 2013, p. 300). E acrescenta que essa não se trata apenas de uma 

ideia, mas de uma força que possui um impressionante poder – que até pode nascer de uma 

ideia, mas, quando consegue o apoio de mais de uma pessoa, deixa de ser uma abstração para 

se tornar algo palpável. A visão compartilhada procura a resposta para questões básicas como 

“O queremos criar?”.  

Definido melhor o conceito de visão, Senge (2013) explica que as visões são uma 

imagem que as pessoas têm na mente e no coração; já as visões compartilhadas fazem parte 

de um contexto organizacional, no qual se desenvolve um senso de comunidade e se promove 

a coerência das atividades desenvolvidas pelos membros da organização. O autor explica 

ainda que a visão só se torna realmente compartilhada quando os membros do grupo assumem 

o comprometimento de manter essa visão, não apenas individualmente, mas em conjunto. 

Apesar de parecer um conceito familiar para o planejamento estratégico, não raramente, a 

chamada declaração de visão não representa a visão da coletividade, não se trata de uma visão 

compartilhada, mas sim da visão de uma pessoa ou de um grupo que ocupa posições da alta 

gestão e a qual foi declarada em um documento formal (SENGE, 2013).  

Senge (2013) classifica as visões quanto ao seu processo de formação como 

extrínsecas e intrínsecas: na primeira, forças externas geram visões compartilhadas que visam 

lidar com essas – exemplo: a ameaça de um concorrente. Já na formação intrínseca, o 

elemento de comparação é interno, trata-se de processo de autorreflexão em busca de um 
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aprimoramento também interno. A formação intrínseca de uma visão permite ganhos com 

relação à criatividade e ao entusiasmo de criar algo novo de forma endógena. Assim: 

Uma visão compartilhada, especialmente uma visão intrínseca, eleva as aspirações 

das pessoas. O trabalho torna-se parte da busca de um propósito superior 

incorporado aos produtos e serviços das organizações [...]. O propósito maior 

também pode ser incorporado ao estilo, clima e espírito da organização. (SENGE, 

2013, p. 303). 

Segundo Senge (2013), as visões compartilhadas mudam os relacionamentos das 

pessoas com a empresa; o pronome “nós” passa a ser mais utilizado pelos membros da 

organização ao se referirem às suas próprias atividades. Essa característica de uma visão 

compartilhada “é o primeiro passo para conseguir que pessoas que não confiam uma nas 

outras comecem a trabalhar em conjunto.” (SENGE, 2013, p.303). O autor também destaca 

que uma visão compartilhada cria uma identidade comum, porque, “na verdade, a noção 

compartilhada de propósito, visão e valores operacionais da organização estabelece o nível 

mais básico de compartilhamento.” (SENGE, 2013, p. 303). 

Para Senge (2013, p. 304): “As visões compartilhadas estimulam a coragem de uma 

forma natural que as pessoas não percebem a extensão de sua coragem. Ter coragem é 

simplesmente fazer o que for necessário para realizar a visão.”. No contexto da proposta do 

modelo de organização que aprende, Senge (2013) explica que não é possível a existência de 

uma organização que aprende sem uma visão compartilhada, sem um objetivo em comum que 

as pessoas realmente queiram realizar, pois as forças do status quo podem ser avassaladoras. 

Para o autor, “A visão estabelece uma meta abrangente. A superioridade da meta estimula 

novas formas de pensar e agir.” (SENGE, 2013, p. 305). Gary Hamel, da London Business 

School, e C. K. Prahalad, da Universidade de Michigan, citados por Senge (2013), explicam 

que: 

Embora o planejamento estratégico seja propagado como uma alternativa para que a 

empresa se torne mais orientada para o futuro, a maioria dos gerentes, quando 

pressionados, concordarão que seus planos estratégicos revelam mais sobre os seus 

problemas de hoje do que sobre as oportunidades do amanhã. (HAMEL; 

PRAHALAD apud SENGE, 2013, p. 307). 

Ainda segundo os autores citados por Senge (2013), o planejamento estratégico dá 

extensiva ênfase na análise de pontos fortes e fracos, concorrentes, mercados, recursos, e falha 

em estabelecer uma meta que justifique o comprometimento das pessoas na organização. 

Senge (2013) compreende que não existem fórmulas para estabelecer uma visão, mas não 

nega a existência de princípios e diretrizes que ajudam a desenvolver uma visão 
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compartilhada e que a reflexão sobre o tema amplia as aspirações coletivas e o 

comprometimento compartilhado. 

Senge (2013) explica que “As visões compartilhadas surgem a partir de visões 

pessoais. É assim que se obtêm sua energia e estimulam o comprometimento.” (SENGE, 

2013, p. 308). Assim: 

[...] ninguém pode dizer a outra pessoa “esta é a sua visão”, nem forçá-la a 

desenvolver uma visão. Entretanto há atitudes positivas que podem ser tomadas para 

criar um clima capaz de estimular a visão pessoal. A atitude mais direta cabe aos 

líderes que possuem um senso de visão e que devem comunicá-lo de tal forma que 

os outros se sintam encorajados a compartilhar suas próprias visões. Esta é a arte da 

liderança visionária – construir visões compartilhadas a partir de visões pessoais. 

(SENGE, 2013, p. 309). 

Partindo da força das visões pessoais, e em busca da formação de visões 

compartilhadas, Senge (2013) explica que o primeiro passo para atingir uma visão 

compartilhada é abandonar o modelo top-down, no qual a visão surge de um processo 

institucionalizado de planejamento da organização. Esse modelo parece adequado para um 

tipo hierárquico tradicional de organização, em que a visão emana do topo com um sentido de 

ordem que desce uma cadeia de comando. Nesse modelo, o sucesso da organização em atingir 

seus objetivos estaria no aspecto vinculante da visão estabelecida com cada uma das tarefas 

desenvolvidas pelos membros da organização.  

Apesar do exposto até este ponto, Senge (2013) destaca que o modelo top-down ainda 

é muito comum e, desse modo, a visão é estabelecida pela alta gerência, muitas vezes com 

ajuda de consultores, em busca de solucionar problemas internos e externos para garantir a 

prosperidade da organização. Contudo, esses processos, não raramente, são acompanhados de 

frustração quanto aos seus resultados. Esse sentimento, explica o autor, é resultado da não 

apropriação de uma visão compartilhada por toda a organização, “resultando num ambiente 

que não promove o comprometimento e que simplesmente não inspira as pessoas – mesmo no 

caso das pessoas da alta gerência.” (SENGE, 2013, p. 311). 

Senge (2013) expõe ainda que a visão não pode ser a solução para um problema e que 

a visão faz parte de um conjunto maior de ideias:  

A criação de uma visão compartilhada deve ser considerada um elemento central do 

dia a dia dos líderes. Ela é contínua e eterna. Na verdade, faz parte de uma atividade 

maior da liderança: projetar e estimular as “ideias governantes” da empresa – não só 

a visão isolada, mas seus propósitos e valores essenciais. (SENGE, 2013, p. 312).  
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Ao estabelecer essa relação entre a liderança e o desenvolvimento contínuo de uma 

visão compartilhada, Senge (2013) não nega a dificuldade dessa atividade, pois, nesse 

modelo, o líder não é um mero estabelecedor de metas para o grupo, mas um fomentador do 

compromisso individual com um ponto relativamente fixo do futuro: a visão compartilhada. 

Ainda sobre o tema visão, Kotter (2013) apresenta os oito erros mais comuns 

cometidos quando são buscadas mudanças no âmbito de organizações: 1) permitir a 

complacência excessiva; 2) falhar na criação de uma coalizão administrativa; 3) subestimar o 

poder da visão; 4) comunicar a visão de forma ineficiente; 5) permitir obstáculos que 

bloqueiem a visão; 6) falhar na criação de vitórias em curto prazo; 7) declarar 

prematuramente a vitória; 8) negligenciar a incorporação sólida de mudanças à cultura 

organizacional. O autor afirma ainda que esses erros não causariam tantos prejuízos em um 

mundo mais lento e menos competitivo, mas aparentemente essa não é e nem será a realidade 

da maioria das organizações. Como é possível observar na Figura 11, entre os erros comuns 

apontados pelo autor, três são relacionados com a visão de futuro de uma organização.  

 

Figura 11 Erros comuns no processo de mudança. 

Fonte: Kotter (2013). 

E mais, assim como Senge (2013), Kotter (2013) considera a visão como um vetor 

para vencer as forças do status quo que dificultam o processo de mudança (Figura 12). 
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Figura 12 Como vencer a resistência com a visão. 
Fonte: Kotter (2013, pos. 300). 

Portanto, Kotter (2013) considera a visão como uma força (vetor) com capacidade de 

vencer o status quo de modo mais eficaz que um microgerenciamento ou uma norma 

autoritária (Figura 12). Senge (2013), ao explicar a evolução do conceito de visão, relata que: 

Hoje, “visão” é um conceito familiar em liderança na empresa. Mas, ao se analisar 

detalhadamente, descobre-se que a maioria das visões é, na verdade, a visão de uma 

pessoa (ou de um grupo) imposta a uma organização. Tais visões têm, na melhor das 

hipóteses, aceitação – não comprometimento. (SENGE, 2013, p. 301). 

Senge (2013) aborda sistemicamente essa problemática e propõe cinco caminhos ou 

“disciplinas” para ajudar a compreender as complexas forças – que agem sobre as 

organizações – e que têm o potencial de levá-las cada vez mais para perto de suas visões de 

futuro ou, por outro lado, afastá-las cada vez mais (ver seção 2.4). 

Entre essas disciplinas estão a necessidade de uma compreensão sistêmica das 

organizações associada à compreensão da importância das pessoas, suas aspirações 

subconscientes, seus modelos mentais, ideias preconcebidas do mundo, da habilidade em 

articular ideias em cooperação com outros e de estabelecer uma visão compartilhada por toda 

a instituição. Como parte do esforço em compreender a relação das visões das organizações 

em relação às pessoas, Senge (2013) apresenta o seguinte quadro sobre as atitudes das pessoas 

diante da visão das organizações: 

 



62 

 

 

ATITUDE DEFINIÇÃO 

Comprometimento Quer transformar em realidade. Cria todas as “leis” (estruturas) necessárias. 

Participação Quer. Fará todo o possível dentro do “espírito da lei”. 

Aceitação genuína Vê os benefícios da visão. Faz tudo o que se espera e mais. Segue a “lei”. “Bons 

soldados”. 

Aceitação formal No todo, vê os benefícios da visão. Faz o que se espera e nada mais. “Muito bom 

soldado”. 

Aceitação hostil Não vê os benefícios da visão. Mas também não quer perder o emprego. Faz o que se 

espera porque tem que fazer, mas deixa bem claro que não está realmente “a bordo”. 

Não aceitação Não vê os benefícios da visão e não faz o que se espera. “Não vou fazer isso, ninguém 

pode me obrigar”. 

Apatia Nem contra nem a favor da visão. Desinteressado. Sem energia. “Será que já são cinco 

horas?”. 

Quadro 2 Possíveis atitudes em relação a uma visão. 

Fonte: Senge (2013). 

Para Kotter (2013), a importância da visão permeia toda a organização e como cada 

organização se relaciona com outras organizações e com a sociedade. Estabelecer uma visão 

coerente com o ambiente e com as visões das pessoas pode garantir o sucesso das estratégias, 

dos planos e orçamentos. Portanto, para o autor, uma visão eficaz possui as seguintes 

características: 

CARACTERÍSTICA DEFINIÇÃO 

Imaginável Apresenta um quadro de como pode ser o futuro. 

Desejável Atraente aos interesses de longo prazo dos funcionários, clientes, acionistas e outros 

envolvidos na iniciativa. 

Viável Abrange objetivos realistas atingíveis. 

Concentrada Clara o suficiente para fornecer uma diretriz no processo decisório. 

Flexível Geral o suficiente para permitir iniciativa individual e respostas alternativas de acordo 

com as condições inconstantes. 

Comunicável De fácil comunicação, pode ser facilmente explicada em cinco minutos. 

Quadro 3 Características de uma visão eficaz. 

Fonte: Kotter (2013). 

O autor também explica que, além das características acima, “O desenvolvimento de 

uma visão adequada é um exercício da mente e do coração, leva algum tempo e sempre 

envolve um grupo de pessoas, além de ser uma tarefa complexa.” (KOTTER, 2013, pos. 

1402). Por mais sintética e singela que uma visão possa parecer, ela é o resultado de horas, até 

mesmo meses, de discussão e articulação de interesses diversos e muitas vezes conflitantes. 

Contudo, após a definição de uma visão adequada para a organização, os interesses 

divergentes tendem a apontar para uma mesma direção. E quando essa visão se torna uma 

visão coletiva, ela se transforma em visão compartilhada. Para Senge (2013, p. 309): 

[...] A visão compartilhada pode gerar níveis de tensão criativa muito superiores aos 

níveis de conforto dos indivíduos. Os que forem capazes de “manter” essa tensão 

criativa – manter uma visão clara e, ao mesmo tempo continuar investigando a 
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realidade atual – contribuirão mais intensamente para a realização de uma visão 

grandiosa. 

Assim como a missão e os valores da organização, a visão de futuro faz parte do 

modelo de Collins e Porras (1996). Na verdade, todo o modelo parte da descoberta dos 

elementos mais estáveis, como o propósito central (missão) e os valores centrais, com 

objetivo de encontrar uma visão de futuro para a organização. A descoberta dos valores e do 

propósito da organização é essencial para o estabelecimento do futuro desejado. Esse futuro 

estaria entre o que a organização é hoje e buscaria se aproximar o máximo possível do 

propósito central da organização – que, como já foi destacado, é inalcançável. Portanto, a 

visão é mais ampla que os objetivos, contudo, abrange um espectro temporal menos amplo 

que os propósitos. O modelo de Collins e Porras (1996) auxiliará na articulação dos elementos 

do objeto desta pesquisa e é descrito com mais detalhes na próxima seção. 

Uma última consideração sobre o tema da visão com base em Senge (2013) é que o 

contexto organizacional atual exige um olhar para o futuro. Apenas com essa perspectiva será 

possível identificar as possíveis consequências de diferentes ações. Para o autor, manter o 

ponto de observação no passado ou no presente, em um ambiente cada vez mais turbulento, 

parece claramente disfuncional. 

2.8 IDEIAS GOVERNANTES EM ARTICULAÇÃO 

Com o objetivo de esclarecer e dar rigor ao conceito de visão, Collins e Porras (1996) 

propõem uma estrutura conceitual composta de dois conceitos complementares: Ideologia 

Central (Core Ideology) e Futuro Imaginado (Evisioned Future). Esses dois conceitos dizem 

respeito diretamente aos objetos desta pesquisa e fazem parte de um modelo que coloca, de 

um lado, o que não se deseja mudar e, do outro, o que se deseja mudar em uma organização. 

Como será possível observar nas seções a seguir, os valores, a missão e a visão estão 

articulados em um modelo que busca encontrar uma visão de futuro para uma organização.  

2.8.1 Ideologia Central 

Core Ideology, aqui por diante chamada de ideologia central, diz respeito aos valores e 

ao propósito de uma organização. “Líderes morrem, produtos tornam-se obsoletos, mercados 

mudam, novas tecnologias emergem, e modismos de gestão vêm e vão, mas a ideologia 

central permanece como uma fonte de orientação e inspiração em organizações 

extraordinárias.” (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 3). O papel da ideologia central é guiar e 
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inspirar, além de poder definir quem deve fazer parte da organização ou não. No modelo 

proposto pelos autores, a ideologia central é composta de outros dois elementos: valores e 

propósitos centrais, ambos discutidos a seguir. 

Os valores centrais fazem parte das crenças mais profundas das organizações e, em 

geral, uma organização tem apenas alguns, normalmente entre três e cinco (COLLINS; 

PORRAS, 1996), valores que nunca ou raramente serão alterados ao longo de sua história. 

Para os autores: “Uma organização não deve mudar seus valores centrais em resposta a 

mudanças de mercado, pelo contrário, ela deve mudar mercados, se necessário, para manter 

seus valores centrais.” (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 4).  

Os propósitos centrais, segunda parte da ideologia central, diz respeito à razão de 

existir de uma organização. Não se trata de uma descrição do output de uma organização ou 

qual o seu público-alvo, trata-se de sua essência. Collins e Porras (1996) explicam que o 

propósito não deve ser confundido com objetivos específicos ou com estratégias; estes são 

alcançáveis, o propósito nunca o é. E, para os autores, essa característica é o principal motivo 

pelo qual uma organização nunca deve parar de estimular mudanças e progresso. 

Um erro comum apontado por Collins e Porras (1996) quanto à declaração de 

propósito de uma organização é começar com uma descrição do tipo “nós fazemos X produtos 

ou entregamos X serviços” ou ainda com uma descrição do público-alvo. Os autores 

recomendam o uso do método dos cinco “por quê?” para alcançar o propósito fundamental de 

uma organização. Partindo da declaração de missão oficializada, questiona-se “Por que o 

conteúdo desta declaração é importante?” até cinco vezes. Os autores explicam que, após 

algumas respostas, é possível se aproximar do propósito central da organização, mas alertam: 

a ideologia propriamente dita não é a mesma coisa que declarações de ideologia. 

Compreender a ideologia central ajuda a deixar claro o que deve e o que não deve ser 

alvo de mudança em uma organização: 

Uma vez que você tem clareza sobre a ideologia central, você deve se sentir livre 

para mudar absolutamente tudo o que não for parte dela. A partir de então, sempre 

que alguém disser: “nós sempre fizemos isso dessa maneira” ou qualquer 

justificativa como essa, mencione essa regra simples: “se não é central, pode ser 

modificado”. (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 9).   

A ideologia central não pode ser encontrada por dedução ao se observar o ambiente. 

Para compreendê-la é preciso olhar para aspectos mais internalizados da organização. Não se 

deve perguntar “quais os valores deveríamos ter?”, e sim “que valores nós defendemos 
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verdadeira e apaixonadamente?”. A primeira pergunta diz respeito às aspirações e essas fazem 

parte da outra metade do modelo proposto pelos autores: o futuro imaginado. Portanto, a 

articulação da ideologia é apenas o início do processo, é preciso determinar qual tipo de 

progresso se deseja estimular. 

2.8.2 Futuro Imaginado 

O Envisioned Future ou, daqui por diante, futuro imaginado é a segunda metade do 

modelo de articulação de uma visão proposto por Collins e Porras (1996; 2010) e consiste em 

duas partes: um objetivo audacioso de longo prazo (10 a 30 anos) e descrições vívidas de 

como esse futuro será.  

O objetivo audacioso de longo prazo, ou Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG), como 

denominado por Collins e Porras (1996; 2010), é parte importante de organizações visionárias 

e uma maneira poderosa para estimular o progresso. Esse tipo de objetivo pode existir em 

diversos níveis dentro de uma organização, mas, para o futuro imaginado, o BHAG que 

interessa é o que é estabelecido em nível de visão. O objetivo de longo prazo requer uma 

reflexão além das atuais capacidades da organização e do ambiente e é classificado pelos 

autores em quatro categorias: target BHAGs, common-enemy BHAGs, role model BHAGs e 

Internal transformation BHAGs (Quadro 4). 

BHAGS de modelo exemplar (role model) 

Ser tão respeitada quanto a Hewlett-Packard é hoje em prazo de 20 anos (Watkins-Johnson, 1996); 

Ser a Harvard do oeste (Stanford University, 1940). 

BHAGS de meta (target - quantitativa ou qualitativa) 

Democratizar o automóvel (Ford, 1900); 

Ser uma companhia de 125 bilhões de dólares no ano 2000 (Wal-Mart, 1990). 

BHAGS de transformação interna (internal transformation) 

Transformar esta companhia de uma contratante de defesa na melhor companhia de alta tecnologia 

diversificada (Rockwell, 1995); 

Ser o número um ou dois em cada mercado em que atuamos e revolucionar esta companhia para ser forte 

como uma grande companhia e a leveza e agilidade de uma pequena companhia. 

BHAGS de inimigo em comum (common-enemy) 

Destruir a Adidas (Nike , 1960); 

Destruiremos a Yamaha (Honda, 1970). 

Quadro 4 Classificação dos objetivos audaciosos de longo prazo com exemplos. 

Fonte: Collins e Porras (1996). 

Além dos objetivos audaciosos de longo prazo, Collins e Porras (1996) explicam que o 

futuro imaginado também é composto por uma descrição vívida do futuro, uma “imagem” de 

como será a organização ao se alcançar o objetivo audacioso de longo prazo. Os autores 

esclarecem que é um processo de pintar uma imagem com palavras e que essa imagem é 
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essencial para tornar os objetivos audaciosos de longo prazo tangíveis na mente das pessoas. 

Contudo os autores alertam que “Paixão, emoção e convicção são partes essenciais da 

descrição vívida. Alguns gestores se sentem desconfortáveis ao expressar emoções sobre seus 

sonhos, mas isso é o que motiva as outras pessoas” (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 11). 

2.8.3 Articulação da visão 

O modelo de Collins e Porras (1996) - Figura 13 - estabelece uma relação entre 

elementos de cultura organizacional – os valores, e a projeção de uma imagem de futuro no 

qual todas as estratégias, planos, programas, projetos de uma organização precisarão ser 

alinhados.  

 

Figura 13 Articulando uma visão. 

Fonte: Collins e Porras (1996, p. 4). 

Além disso, o modelo de Collins e Porras (1996) divide esse conjunto de elementos 

em duas grandes áreas: de um lado, agrupam-se os conceitos de propósito e valores centrais 

que possuem maior grau de persistência no tempo e, do outro lado, os elementos que guiam o 

processo de mudança. Para os autores desse modelo: 

Uma visão bem concebida consiste de dois componentes principais: a ideologia 

central e o futuro imaginado. A ideologia central é o Yin em nosso modelo, define 

aquilo que defendemos e a nossa razão de existir. O Yin não se modifica e 

complementa o Yang, o futuro imaginado. O futuro imaginado é o que aspiramos 

ser, alcançar e criar – algo que exigirá mudança e progressos significantes para ser 

alcançada. (COLLINS; PORRAS, 1996, p. 3). 
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Outro aspecto que emerge dessa divisão conceitual estabelecida por Collins e Porras 

(1996) e que, aparentemente, torna-se relevante para esta pesquisa é a concepção de que as 

noções dos elementos da ideologia central são identificadas por meio de um processo de 

descoberta e a noção de futuro imaginado é identificada por meios não preditivos, mas de um 

processo verdadeiramente criativo. Essa característica de criar o seu próprio futuro é o ponto 

central da definição de Senge (2013) para a organização que aprende. Essa concepção de 

organização parece ser adequada para uma instituição educacional que forma milhares de 

pessoas todos os anos e que consequentemente transforma o seu próprio ambiente. 

De modo simples, o modelo de Collins e Porras (1996) agrupa os elementos do objeto 

desta pesquisa e vai além ao articulá-los com o objetivo de criar uma visão de futuro relevante 

para os membros da organização. A ideologia central, composta pelo propósito central e pelos 

valores centrais, é entendida nesta pesquisa como sinônimo das ideias governantes de missão 

e valores. A ideia governante de visão é representada pelo modelo de Collins e Porras (1996) 

por meio dos dois conceitos que compõem o futuro imaginado: um objetivo audacioso de 

longo prazo e uma descrição vívida do futuro imaginado. O modelo de Collins e Porras 

(1996) auxilia a articular os objetos desta dissertação e, portanto, será o modelo norteador 

para as definições de métodos de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, análise e 

interpretação dos resultados discutidos nas próximas seções. 

Com base no referencial teórico até aqui apresentado, formulou-se a seguinte 

representação gráfica (Figura 14) da articulação e interdependência dos conceitos de missão, 

visão e valores em um espectro temporal. Os valores, núcleo do modelo de cultura 

organizacional de Hofstede (2010), são fontes de práticas e comportamentos no dia a dia da 

organização (representado pelos vetores a partir do núcleo da organização), ou seja, no 

presente. A visão é uma projeção, uma imagem alcançável (COLLINS; PORRAS, 1996) em 

um espaço de tempo de 25 a 30 anos, um objetivo mais amplo que os objetivos estratégicos – 

no caso representado na figura, trata-se de uma visão positiva (SENGE, 2013), pois busca ir 

em direção à missão e não se afastar de algo ameaçador. Ao final do percurso, encontra-se a 

missão (ou propósito), algo inalcançável, uma ideia geral e inspiradora sobre a razão de ser da 

organização (SENGE, 2013; COLLINS; PORRAS, 1996).  
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Figura 14 Articulando as ideias governantes. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para exemplificar a articulação das ideias proposta pela Figura 14, apresenta-se o 

seguinte caso: a missão do Google é “organizar as informações do mundo e torná-las 

mundialmente acessíveis e úteis”
19

, contudo, provavelmente, o Google nunca conseguirá 

alcançar integralmente essa missão, mas o sentido desse propósito deverá guiar todas as ações 

da organização, inclusive a formação de uma imagem de futuro, como é o caso da visão. Uma 

visão que poderia ir em direção a essa missão manifesta (SCHEIN, 2010) seria “Digitalizar, 

organizar e disponibilizar, via internet, todos os livros publicados nos Estados Unidos desde 

1800” – certamente essa visão não irá cumprir a missão da organização integralmente, visto 

que a missão é inalcançável, mas é um passo em direção a ela. Quanto aos valores que 

poderiam contribuir com a missão e com a visão do Google, seriam Inovação e/ou 

Organização. Esse conjunto articulado de ideias (missão, visão, valores) governa, move, 

fornece foco e orientação para a organização. 

                                                 
19 Disponível em: <https://www.google.com.br/about/company/>. Acesso em: 20 jul. 2016. 



69 

 

Na próxima seção, são apresentados os métodos e instrumentos para a coleta, análise e 

interpretação de dados e informações. Os referenciais teóricos apresentados até aqui são 

definidores do desenho metodológico desta pesquisa, em especial quanto à separação 

conceitual feita por Collins e Porras (1996), na qual, de um lado se apresentam os aspectos 

mais permanentes da organização: ideologia central (composta de missão e valores centrais) – 

que pode ser descoberta; e, do outro lado, o futuro imaginado (composto de objetivos de 

longo prazo e uma descrição vívida do futuro – que é um processo criativo. 
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3 METODOLOGIA 

Ciente de que: 1) durante muito tempo, as ciências buscaram observar exclusivamente 

os fatos e fenômenos da natureza e que, até a segunda metade do século XIX, o estudo das 

sociedades era realizado por teólogos e filósofos (GIL, 2014); 2) “Toda ciência digna deste 

nome só poderia se estabelecer num universo do qual o homem estivesse fora, o que 

comprometeria radicalmente a pretensão científica das ciências sociais.” (BRUYNE; 

HERMAN; SHOUTHEETE, [1986?], p. 25); 3) há um caráter pluridisciplinar no campo das 

problemáticas das ciências sociais (BRUYNE; HERMAN; SHOUTHEETE, [1986?], p. 26);  

4)  o objetivo da metodologia científica é o de esclarecer a unidade subjacente de uma grande 

variedade de procedimentos científicos bem como abrir os caminhos para a prática da 

pesquisa; 5) as peculiaridades das ciências sociais devem ser consideradas em todas as fases 

da pesquisa: o problema da objetividade (fato social não é “coisa” ou fenômeno à parte do 

pesquisador), o problema da quantificação (há aspectos imensuráveis nas ciências sociais); o 

problema da experimentação (é possível, mas limitada) e o problema da generalização 

(proposição de leis provisórias no lugar de leis gerais) (BRUYNE; HERMAN; 

SHOUTHEETE, [1986?]), nesta seção são definidas, com base nessas considerações iniciais, 

as orientações metodológicas e técnicas que serão utilizadas para atingir os objetivos da 

presente pesquisa. 

No polo metodológico desta pesquisa, cujo modo de investigação (BRUYNE; 

HERMAN; SHOUTHEETE, [1986?]) é o estudo de caso, utilizou-se, de modo a se 

complementarem, diversos métodos, técnicas e instrumentos. O detalhamento de cada um será 

feito nas próximas seções. 

Este estudo caso, que, segundo Bhattacherjee (2012, p. 94), “é adequado para estudar 

processos organizacionais complexos que envolvem múltiplos participantes [...]”
20

, tem a 

intenção de realizar um diagnóstico referente às ideias governantes no Campus João Pessoa 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e, em seguida, compará-

las com o discurso formalizado pela organização acerca do tema. Como esta pesquisa tem o 

objetivo de “[...] levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população.” (GIL, 2014, p. 

28), ela se caracteriza, quanto ao nível (GIL, 2014), como uma pesquisa do tipo descritiva.  

                                                 
20  No original: This method is well-suited for studying complex organizational processes that involve multiple participants 

and interacting sequences of events, such as organizational change and large-scale technology implementation projects. 

(BHATTACHERJEE, 2012, p. 94). 
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A unidade organizacional que constitui o caso pesquisado foi o campus João Pessoa 

do IFPB. Essa escolha se deveu aos seguintes atributos da organização: 1) trata-se da unidade 

mais antiga do IFPB – característica importante, pois, como foi possível observar no 

referencial teórico desta pesquisa, elementos culturais como valores se formam e se 

consolidam ao longo do tempo; 2) o IFPB é a instituição federal de educação mais antiga da 

Paraíba, com 107 anos; 3) o campus João Pessoa é a maior unidade de todo o IFPB (Gráfico 

1) e a única que percorreu todos esses 107 anos de história da instituição. 

 

Legenda: CB: Cabedelo; CG: Campina Grande; CR: Catolé do Rocha; CZ: Cajazeiras; GB: Guarabira; 

JP:  João Pessoa; MT: Monteiro; PC: Picuí; PI: Princesa Isabel; PT: Patos; SS: Sousa. 

Observação: Contabilizando servidores ativos permanentes e cedidos. 

Gráfico 1 Servidores por campus (unidade) de exercício (IFPB). 

Fonte: site IFPB. 

A população pesquisada é composta pelos servidores efetivos ativos do campus João 

Pessoa do IFPB, de todos os níveis hierárquicos, em um total de 612 pessoas (ver Gráfico 1). 

As amostras dessa população foram definidas conforme as necessidades metodológicas de 

cada objetivo específico desta pesquisa. Por essa razão, há dois grupos de amostras: um maior 

– com 40 sujeitos, para atender às necessidades estatísticas do método selecionado para 

investigar os valores organizacionais – Q sort/Metodologia Q; e um menor – com 8 sujeitos, 

os quais foram submetidos a mais de um instrumento de coleta de dados, com o objetivo de 

permitir a identificação das noções de missão e visão organizacional. Importante observar que 

o grupo menor está contido no grupo maior, ou seja, todos os sujeitos foram submetidos ao 
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instrumento de coleta de dados intitulado de Q sort. O quadro a seguir apresenta uma síntese 

das principais características de cada amostra, os instrumentos de coleta de dados aos quais 

cada sujeito foi submetido e como foi feita a análise e a interpretação dos dados obtidos. 

SUJEITOS
21

 PERFIL DOS SUJEITOS INSTRUMENTO  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

S1 

SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS COM 

MAIS DE 10 ANOS DE ATIVIDADE NO 

CAMPUS JOÃO PESSOA 

Q SORT 

+ 

ENTREVISTA 

+ 

DESENHO 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA POR 

MEIO DO SOFTWARE PQ 

METHOD VERSÃO 2.35 (MAR 

2014): INFERÊNCIAS DE 

ACORDO COM A 

METODOLOGIA Q 

+ 

ANÁLISE DE CONTEÚDO COM 

AUXÍLIO DE SOFTWARE 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS COM 

MAIS DE 10 ANOS DE ATIVIDADE NO 

CAMPUS JOÃO PESSOA NÃO 

OCUPANTES DE CARGOS/FUNÇÕES DE 

GESTÃO 

Q SORT 

ANÁLISE ESTATÍSTICA POR 

MEIO DO SOFTWARE PQ 

METHOD VERSÃO 2.35 (MAR 

2014): INFERÊNCIAS DE 

ACORDO COM A 

METODOLOGIA Q 

S10 

S11 

S12 

S13 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

S21 

S22 

S23 

S24 

S25 

SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS COM 

MAIS DE 10 ANOS DE ATIVIDADE NO 

CAMPUS JOÃO PESSOA OCUPANTES 

DE CARGOS/FUNÇÕES DE GESTÃO 

 

 

 

S26 

S27 

S28 

S29 

S30 

S31 

S32 

S33 

S34 

S35 

S36 

S37 

S38 

S39 

S40 

Quadro 5 Quadro sinótico da metodologia da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

                                                 
21  Após a coleta dos dados, os sujeitos serão foram recodificados por um conjunto de 8 caracteres descritivos de nível 

organizacional, nível de educação formal, anos de serviço na organização, gênero e número do sujeito (de 1 a 40). Ver 

APÊNDICE B – CODIFICAÇÃO DOS SUJEITOS. 
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A amostra para o grupo menor é não probabilística e intencional (MARCONI; 

LAKATOS, 2000b, p. 37-38), portanto, não é passível de certos tratamentos estatísticos e foi 

determinada intencionalmente pelo pesquisador com base no tempo de serviço e no nível 

hierárquico que o sujeito da amostra ocupa na instituição. O primeiro critério se baseia no 

processo de construção de valores que, como visto no referencial teórico desta pesquisa, se dá 

por meio de experiências compartilhadas ao longo do tempo; o segundo critério é devido aos 

possíveis efeitos do modelo top-down na geração das ideias governantes (SENGE, 2013). 

A composição da amostra referente ao objetivo específico que busca identificar os 

valores organizacionais dos sujeitos demandou uma seleção estatística dos sujeitos. Definiu-

se, com base nas amostras sugeridas para o uso da Metodologia Q (RUSSO, 2010; WATTS; 

STENNER, 2012), que poderia ser representada, aproximadamente, por 6,5%
22

 da população, 

ou seja, 40 pessoas. Nas próximas seções, serão detalhadas as estratégias metodológicas para 

a coleta, análise e interpretação dos dados desta pesquisa junto aos sujeitos definidos nesta 

seção. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PESQUISA E MÉTODOS EM ARTICULAÇÃO 

A partir desta seção, cada um dos objetivos específicos desta pesquisa será 

reapresentado e associado as suas respectivas metodologias, técnicas e instrumentos. Devido 

às naturezas distintas dos elementos que compõem o objeto em estudo e das possibilidades de 

investigação sobre suas noções entre os sujeitos, recorreu-se à triangulação simultânea dos 

métodos descritos na próxima seção. 

3.1.1 Triangulação ou métodos mistos 

Considerando que esta pesquisa utilizou uma triangulação de métodos para atingir 

seus objetivos, e que:  

[...] estudos amparados pela triangulação metodológica entre os métodos, as 

amostras devem ser cuidadosamente selecionadas. Amostras utilizadas em 

investigações qualitativas são inadequadas para os propósitos quantitativos, os quais 

demandam critérios probabilísticos para a seleção. (VERGARA, 2012, p. 245). 

Duarte (2009) busca diminuir a possível amplitude de significados que o termo 

triangulação pode trazer consigo quanto ao uso de diversos métodos para investigação 

                                                 
22  Precisamente: 6,535947712418301...%. Esse percentual amostral foi baseado nos critérios apresentados pelos autores 

citados e que, por sua vez, são baseados em pequenas amostras – característica da Metodologia Q. 
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científica, pois, segundo a autora, o termo triangulação é utilizado de forma ambígua. Para 

auxiliar na compreensão do uso da triangulação, a autora narra um pouco da história do uso 

dos métodos nas ciências sociais, em especial sob a perspectiva de modelos dominantes de 

análise de fenômenos sociais: o positivismo e o construtivismo. Essas duas perspectivas, 

explica Duarte (2009), apesar de décadas posicionadas em polos opostos e incompatíveis da 

ciência, têm se aproximado epistemológica e metodologicamente. Para a autora, da superação 

da “guerra de paradigmas”, surgiu, no âmbito das ciências sociais, a perspectiva integradora 

da triangulação ou de métodos mistos, ou, ainda, de métodos múltiplos. 

Essa estratégia permite que, durante a fase de análise conclusiva, os dados encontrados 

se complementem. A triangulação simultânea reduz as possibilidades de interação durante a 

coleta de dados, mas fornece subsídios para a análise e a conclusão da pesquisa. (VERGARA, 

2012). A triangulação também é ou foi denominada de pesquisa de métodos mistos, de 

pesquisa combinada, integrada, híbrida, de pesquisa de métodos quantitativos e qualitativos, 

de pesquisa mista, mas o nome mais associado na atualidade é pesquisa de métodos mistos. 

(CRESWELL; CLARK, 2013). 

A pesquisa mista parte do princípio de que “A complexidade dos nossos problemas de 

pesquisa requerem respostas que estão além de simples números em um sentido quantitativo 

ou de palavras no sentido qualitativo.” (CRESWELL; CLARK, 2013, p. 34). Essa abordagem 

surgiu no final dos anos 80, e os pioneiros no uso de métodos mistos buscavam ir além da 

utilização de métodos quantitativos e qualitativos separados em um estudo (CRESWELL; 

CLARK, 2013, p. 34). A figura a seguir ilustra como essa estratégia foi utilizada para atingir 

os objetivos desta pesquisa: 

 

Figura 15 Projeto paralelo e convergente de pesquisa de métodos mistos. 

Fonte: adaptado de Creswell e Clark (2013, p. 73). 
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Vergara (2012, p. 244) destaca as principais características da triangulação de métodos:  

Permite a emergência de novas perspectivas relacionadas ao objeto em estudo; 

Permite a verificação da validade interna e externa, embora não as garanta; Permite 

a obtenção de dados tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa; Exige do 

pesquisador habilidade para empregar métodos e técnicas diversos de pesquisa; 

Exige do pesquisador experiência para identificar a origem das divergências, bem 

como para detectar se dizem respeito às limitações da pesquisa ou se constituem 

contribuições ao estudo; Exige, em geral, um tempo maior para a realização da 

pesquisa, bem como maiores recursos financeiros. (VERGARA, 2012, p. 244.) 

Para Vergara (2012, p. 246), “É inerente ao uso da estratégia de triangulação a 

emergência de divergências ou resultados contraditórios”, contudo, essa constatação não 

possui um caráter que desqualifica a pesquisa. A divergência pode ampliar a compreensão do 

fenômeno observado ao permitir sua observação por diversos ângulos (VERGARA, 2012). 

Portanto, o conjunto de métodos, instrumentos e técnicas utilizados nesta pesquisa busca 

ampliar a compreensão sobre cada um de seus objetos e, por conseguinte, da pesquisa de 

forma geral. 

3.1.2 Métodos, instrumentos e técnicas para identificar os principais valores organizacionais 

junto aos servidores do IFPB 

Para a identificação dos valores organizacionais, foi utilizado o Organizational 

Culture Profile (OCP) revisado. Trata-se de inventário de valores organizacionais 

originalmente utilizado para pesquisas de adaptabilidade sujeito-cultura e cujos elementos 

(palavras/frases) podem servir de atributos tanto para a organização quanto para o próprio 

sujeito. Esse modelo é o mesmo utilizado por Russo (2010) e, segundo o autor, destaca-se 

como um dos modelos mais completos para diagnosticar cultura organizacional. 

O OCP revisado é uma derivação de um modelo criado por O’Reilly, Chatman e 

Caldwel (1991). O OCP original tinha como objetivo examinar a adequação pessoa-cultura e 

suas implicações para atitudes e comportamentos no meio organizacional. O’Reilly, Chatman 

e Caldwell (1991), criadores do OCP original, desenvolveram uma abordagem, com base na 

Metodologia Q, para medir elementos culturais referentes à adequação pessoa-cultura. Além 

do desenvolvimento dessa abordagem, os autores buscaram superar algumas das dificuldades 

de pesquisas anteriores sobre o tema, especialmente quanto à efetividade de abordar e medir 

elementos de cultura quantitativamente. O resultado da pesquisa de O’Reilly, Chatman e 

Caldwell (1991) foi a criação do (OCP), inventário formado por 54 características ou valores 

utilizados para identificar o perfil de determinada cultura organizacional. 
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A criação do OCP original partiu de uma pesquisa que utilizou análise de fator 

exploratória e que encontrou oito fatores da cultura organizacional: inovação, atenção ao 

detalhe, orientação para resultado, agressividade, apoio, ênfase em recompensas, orientação 

para equipe e decisão. Como já mencionado, o OCP original possui 54 valores 

organizacionais, mas, após um processo de revisão realizado por J. C. Sarros et al. (2005), no 

qual se verificou valores redundantes, o OCP revisado reduziu o número total de valores para 

28, agrupados em apenas sete fatores, ou dimensões (Quadro 6). Esse conjunto de valores que 

foi utilizado nos Q sorts são denominados, segundo Watts e Stenner (2012), como Q set.  

DIMENSÕES VALORES 

COMPETITIVIDADE Foco na realização 

Ênfase na qualidade 

Distinção – ser diferente das outras organizações23 

Ser competitiva 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Ser reflexiva/cautelosa sobre suas ações 

Boa reputação 

Ser socialmente responsável 

Clara filosofia de orientação 

APOIO Foco em equipes 

Compartilha informações livremente 

Foco nas pessoas 

Colaboração 

INOVAÇÃO Inovação 

Rapidez em obter vantagem das oportunidades 

Correr riscos/ousar 

Assumir responsabilidade individual 

RECONHECIMENTO Justiça 

Oportunidade de crescimento profissional 

Maior remuneração para alto desempenho 

Reconhecimento para alto desempenho 

DESEMPENHO Alta expectativa por desempenho 

Entusiasmo para o trabalho 

Foco nos resultados 

Ser muito organizada 

ESTABILIDADE Estabilidade/constância 

Ser calma 

Garantia de emprego 

Baixo conflito 

Quadro 6 Organizational Culture Profile Revisado – Dimensões e valores. 

Fonte: Russo (2010) com base em O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) e Sarros et al. (2005). 

A utilização do OCP revisado, sob as orientações apresentadas em Russo (2010), 

mostrou-se vantajosa, pois foca apenas nos valores organizacionais – aspectos centrais dos 

modelos de cultura organizacional apresentados nesta pesquisa, simplifica e agiliza o processo 

de coleta e análise dos dados, o que permite a aplicação do instrumento de coleta de dados 

                                                 
23  Na tradução feita por Russo (2010), era feita referência a “outras empresas”, contudo, preferiu-se substituir a palavra 

empresas por organizações para evitar ruídos de comunicação durante a aplicação do instrumento de coleta. 
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eletronicamente. Além disso, o uso de um método associado a um conjunto já testado de 

valores organizacionais permite ganhos de confiabilidade nos resultados e a possibilidade de 

futuras comparações entre a organização pesquisada e outras organizações. Russo (2010) 

destaca outra vantagem do OCP revisado e sua associação com a metodologia utilizada por 

seus desenvolvedores: 

[...] em razão da subjetividade da cultura organizacional, o diagnóstico em uma 

única organização pode provocar erros de interpretação com o uso da escala Likert. 

Buscando minimizar qualquer viés na interpretação, passei a aplicar os valores 

validados de Sarros com o uso da técnica Q-sort e a análise com a Metodologia-Q. 

Dessa maneira, a consistência dos resultados inibe os erros de interpretação no 

diagnóstico da cultura organizacional. (RUSSO, 2010, p. 27) 

O uso da Metodologia Q associada ao instrumento de coleta de dados intitulado Q sort 

força a hierarquização dos valores e permite que o pesquisado avalie todo o conjunto de 

valores apresentado em um único instrumento de coleta de dados. Watts e Stenner (2012) 

explicam que a Metodologia Q é associada a um conjunto teórico e metodológico de 

conceitos criado e desenvolvido por William Stephenson na primeira metade do século XX. 

Essa metodologia propõe a coleta de dados por meio de instrumentos chamados de Q sorts 

(instrumentos de coleta de dados de “distribuição de frequência preordenada” (WATTS; 

STENNER, 2012, p. 16)) que, subsequentemente, são correlacionados por meio de 

procedimentos de análise fatorial. Essa metodologia é aplicada por Russo (2010) e também 

foi aplicada nesta pesquisa. 

Explicando melhor o funcionamento da Metodologia Q, Watts e Stenner (2012) 

destacam que, por meio dessa metodologia, é possível a construção de uma visão holística de 

campos relativos à subjetividade dos sujeitos pesquisados. A referida metodologia é uma 

perspectiva diferente da Metodologia R (mais comum na análise de softwares como IBM 

SPSS Statistical). Como afirmam Watts e Stenner (2012, p. 24): “A subjetividade e a 

Metodologia Q são indelevelmente conectadas” e, com essa característica de buscar capturar 

aspectos subjetivos em sujeitos, a Metodologia Q tem, em suas bases teóricas, a concepção de 

subjetividade, como segue: 

Fundamentalmente, a subjetividade de alguém é meramente seu próprio ponto de 

vista. Não é um trato ou variável, nem, tampouco, é frutífero a considerar como um 

fluxo de consciência subterrâneo. É puramente comportamento do tipo que se 

encontra durante o curso de um dia normal. (BROWN, 1980, p. 46 apud WATTS; 

STENNER, 2012, p. 26).  

Dessa afirmação sobre o conceito de subjetividade, Watts e Stenner (2012) 

complementam dizendo que a subjetividade é simplesmente a soma da atividade 
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comportamental que constitui o corrente ponto de vista de uma pessoa. Portanto, a unidade de 

análise que constitui as concepções aqui apresentadas é de origem behaviorista, na qual 

algumas concepções sobre as questões de subjetividade são objetivadas por meio da análise 

dos comportamentos.  

Apesar dessa origem behaviorista, Watts e Stenner (2012) destacam que a obra 

completa de Stephenson – o criador da Metodologia Q, não se limita a uma visão polarizada 

ou separada entre mente/matéria ou entre sujeito/objeto; na verdade, explicam os autores, 

Stephenson defende que essa divisão deve ser compreendida de forma aditiva, e esta é uma 

das premissas para a criação da Metodologia Q – permitir que aspectos não objetivos ou não 

materiais também pudessem ser alcançados e que aspectos autorreferenciados da experiência 

individual de pessoas fossem tangíveis pela ciência. 

3.1.2.1   Instrumento de coleta de dados 

 Como exposto na seção anterior, o Q sort é o instrumento adequado para a coleta de 

dados em pesquisas que utilizam a Metodologia Q. A operacionalização dessa coleta utilizou 

uma versão eletrônica do Q sort – o HTMLQ (ver próximas figuras). O HTMLQ é um 

software executado no navegador web do usuário (sujeito da pesquisa) sem a necessidade de 

softwares adicionais ou plug-ins (Flash player ou Java Runtime), pois utiliza tecnologias 

normalizadas internacionalmente pelo World Wide Web Consortion
24

 (W3C, 2016a, 2016b), 

tais como HTML 5 – Hypertext Markup Language e XML – Extensible Markup Language. 

Além do uso do HTMLQ, os dados foram enviados para um servidor web de responsabilidade 

e acesso exclusivos do pesquisador, o qual, para operacionalizar o recebimento desses dados, 

utilizou o software FlashQ
25

. Portanto, após o total preenchimento do Q sort no computador 

do sujeito, os dados foram enviados, via internet, para o servidor web, ordenados pelo FlashQ 

e salvos em um arquivo localizado no mesmo servidor web, que possui soluções de 

redundância de armazenamento e mecanismos de firewall. 

A coleta de dados por meio dos Q sorts foi dividida em cinco partes: a primeira foi a 

pré-classificação das 28 palavras/frases do OCP revisado
26

 em três categorias: Mais presente, 

Neutro e Menos presente (Figura 16). As instruções para o preenchimento desse instrumento 

                                                 
24  Normas disponíveis no site do W3C: www.w3c.org. 
25  Software desenvolvido por meio da linguagem PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) que foi criado inicialmente para o uso 

de Q sorts eletrônicos baseados na tecnologia Flash, mas que também é compatível com o HTMLQ. 
26  O conjunto de palavras/frases utilizados em Q sorts é denominado pela Metodologia Q de Q set. 
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de coleta de dados eram apresentadas por meio de janelas pop-up antes de cada uma das cinco 

partes da coleta e também estavam disponíveis por meio de um botão intitulado Ajuda, 

localizado no canto inferior direito da página web.
27

 

 

Figura 16 Parte 1 do Q sort28 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na primeira parte da coleta de dados, os sujeitos foram instruídos a clicar e arrastar 

com o mouse
29

 cada um dos 28 itens do Q set para uma das três categorias disponíveis: 

Menos presente, Neutro e Mais presente. As palavras/frases (do Q set) foram classificadas de 

acordo com a resposta à seguinte pergunta: “Em que grau a característica se apresenta no 

IFPB desde que você iniciou suas atividades na organização até hoje?”. Além dessas 

instruções escritas, os sujeitos também foram orientados, oralmente, a responder com base na 

percepção da presença ou não de cada valor na organização, portanto, para não classificar 

com base no que consideravam mais importante ou o ideal, mas apenas o que de fato foi 

percebido durante todo o tempo em que eles fizeram parte da organização. As palavras/frases 

foram apresentadas dentro de contornos retangulares simulando um cartão (analogamente ao 

utilizado em Q sorts manuais).  

A Figura 16 mostra o processo de pré-classificação com o uso do mouse no qual o 

cartão nº 5 “Ser reflexiva – Cautelosa sobre suas ações” está sendo arrastado para a pilha Mais 

presente (também analogamente aos Q sorts manuais nos quais os cartões formam pilhas). O 

processo demonstrado pela Figura 16 se repete até a classificação dos 28 cartões contendo os 

                                                 
27  O Q sort eletrônico utilizado nesta pesquisa está disponível no endereço:  

<http://www.sinergiapesquisas.com.br/ocpA/qsorts >. Para ter acesso, é preciso utilizar o código de usuário “ocpa”. 
28  Pré-classificação dos 28 itens nas categorias: Mais Presente, Menos Presente e Neutro. 
29  Ou com o uso do teclado conforme as instruções da janela pop-up. 
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valores do OCP revisado. Dos 40 Q sorts que foram aplicados durante a coleta, o resultado do 

processo de pré-classificação dos itens do Q set mostrou que 460 (41,07%) foram 

enquadrados na categoria Mais Presente, 354 (31,61%) foram classificados como Neutro e 

306 (27,32%) como Menos Presente. Esses números fornecem indícios da adaptabilidade do 

OCP revisado para a cultura local, que, por ora, não será analisada. 

Após a classificação de todos os cartões, o sujeito foi automaticamente enviado para a 

página web da segunda parte da coleta de dados: o próprio Q sort (Figura 17). 

 

Figura 17 Parte 2 do Q sort30 

Fonte: dados da pesquisa. 

A segunda parte foi o preenchimento do Q sort propriamente dito, que consistiu na 

releitura de cada uma das palavras/frases do Q set contidas nos cartões pré-classificados pelos 

sujeitos e o seu posterior arranjo (clicar e arrastar do mouse) na tabela do Q sort (ver Figuras 

17 e 18).  

                                                 
30  Pré-classificação concluída. A figura apresenta todos os cartões já classificados e dispostos em pilhas: Menos presente, 

Neutro e Mais Presente. Também é possível observar o Q sort (tabela na parte superior) ainda em branco. 
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Figura 18 Parte 2 do Q sort31 

Fonte: dados da própria pesquisa. 

A releitura e o preenchimento obedeceram um movimento pendular (RUSSO, 2010), 

ou seja, primeiro foram classificados os extremos (colunas +3 e -3) e em seguida foram 

preenchidas as colunas mais internas até o total preenchimento da coluna Neutro ou 0. 

 

Figura 19 Parte 3 do Q sort32 

Fonte: dados da própria pesquisa. 

A terceira parte da coleta de dados consistiu na permissão para realizar alterações no Q 

sort já preenchido. Neste ponto, o sujeito poderia ou não realizar alterações conforme 

instruções apresentadas em janela pop-up. A quarta parte foi composta de duas questões 

                                                 
31  Q sort preenchido. A figura mostra todos os cartões já distribuídos no Q sort – a classificação vertical (linhas) não é 

relevante. 
32  A figura ilustra a permuta de um cartão da coluna -1 com um cartão da coluna 0. A tarefa de fazer alterações (permutas) 

no Q sort é opcional, ou seja, o sujeito pode seguir para a próxima parte da coleta de dados sem fazer qualquer 

modificação. 
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abertas para que o sujeito desse mais detalhes sobre os itens do Q set classificados como o 

mais presente de todos (+3) e menos presente de todos (-3) e como esses se manifestaram ou 

não (Figura 20) no contexto organizacional.  

 

Figura 20 Parte 4 do Q sort33 

Fonte: dados da própria pesquisa. 

A quinta e última parte foi o preenchimento de um breve questionário sobre os dados 

demográficos do sujeito – idade, tempo de serviço no IFPB, educação formal, carreira 

(docente ou técnico-administrativo), gênero e um espaço para comentários livres sobre a 

pesquisa. Dos 40 sujeitos que responderam aos Q sorts, nenhum havia tido experiência 

anterior com o preenchimento de instrumento de coleta de dados similar e 13 deixaram 

comentários sobre a experiência. Alguns criticaram o número total de valores a serem pré-

classificados, como em: “Número elevado de itens apresentados para primeira divisão em 3 

grupos.” (S19)
34

. Outros se mostraram intrigados e/ou expressaram opinião sobre o tema em 

estudo: “Boa pesquisa, para avaliar como o IFPB se comporta junto à comunidade interna e 

externa.” (S03); e ainda: 

A metodologia de aplicação do questionário não é usual, logo carece de alguma 

orientação mais específica. A forma como as perguntas e respostas são selecionadas 

é bastante interessante, pois permite uma visualização, por parte, do entrevistado, de 

quais aspectos são mais ou menos marcantes em relação ao seu ponto de vista sobre 

o Instituto. (S05) 

Ainda entre os que se expressaram sobre a experiência em participar da pesquisa (Q 

sorts), seguem suas opiniões: “Super interessante as questões apresentadas.” (S09); “Pesquisa 

                                                 
33  Questões sobre os itens classificados como Mais Presente de todos e como o Menos Presente de todos. Esta parte da coleta 

de dados foi composta por duas questões abertas, uma sobre o cartão classificado como o mais presente (+3) e uma sobre 

o cartão classificado como o menos presente (-3). Para os sujeitos que também foram entrevistados, essas questões fazem 

parte do roteiro da sessão de coleta de dados previsto no APÊNDICE A – ROTEIRO PARA A SESSÃO DE COLETA 

DE DADOS. 
34  Com o objetivo de preservar a identidade dos sujeitos participantes desta pesquisa, todas as referências diretas serão feitas 

por meio de códigos alfanuméricos. As respostas dos sujeitos, transcritas nesta dissertação, estão conforme foram escritas 

por eles no questionário, sem correção gramatical. 
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de grande importância no estudo da instituição.” (S10); “A pesquisa trará resultados que 

poderão ser utilizados pela Instituição para melhorar os processos relativos à estrutura 

organizacional.” (S12); “Conhecer a cultura é importante” (S18); “Acredito ser uma 

ferramenta importante, pois traçará um retrato da Instituição em várias áreas do 

conhecimento.” (S25); “Trata-se de um tema bastante interessante e que poderá trazer eficazes 

contribuições para a nossa cultura institucional.” (S35). Apenas um sujeito expressou 

dificuldades em compreender as expressões: “Difícil de entender as expressões.” (S11). Por 

outro lado, também foram manifestadas opiniões em sentido contrário, como em: “Bem 

dinâmica a forma de apresentação do questionário, facilitando as respostas.”; “Muito 

interessante o instrumento.” (S40). 

Após a conclusão das cinco partes, o sujeito foi direcionado para uma página contendo 

os termos de consentimento livre e esclarecido e um botão para enviar os dados para o 

servidor web (Figura 21). Nenhum dado foi transmitido antes dessa autorização ser realizada 

pelo sujeito, o qual, ao clicar em enviar, concordou com os termos e, ao mesmo tempo, 

efetivou o envio dos dados. 

 

Figura 21 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eletrônico. 

Fonte: dados da pesquisa. 

O uso do Q sort eletrônico (HTMLQ + FlashQ) é apenas uma ferramenta para auxiliar 

o pesquisador durante a fase da coleta de dados e, como toda ferramenta, pode ser limitada 

por diversos problemas externos (acesso à internet, navegadores web ultrapassados, falta de 

acesso a computadores, bloqueios de Firewall etc.). Por essa razão, o uso do Q sort nesta 

pesquisa se deu com as seguintes opções de retaguarda: 1) Q sort on-line e 2) Q sort off-line 

(resultados impressos – funcionalidade disponível por meio do HTMLQ). Contudo, em 

nenhum momento foi necessário utilizar a opção off-line. 

Quanto à estratégia de coleta de dados, a elaboração do Q sort eletrônico foi uma 

tentativa de facilitar tal processo, pois permitiria sua aplicação sem a presença de um 
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facilitador – presença recomendada por Watts e Stenner (2013). Contudo, essa estratégia se 

mostrou pouco eficaz devido à complexidade e ao número de instruções que são necessárias 

para preencher o instrumento de coleta (ver p.160). Portanto, utilizou-se uma estratégia 

híbrida – Q sort eletrônico com presença de um facilitador
35

, desse modo, atividades como 

tabulação, transmissão/envio de dados e metadados (ex. tempo necessário para preencher o Q 

sort, data e horário) foram processadas digitalmente, sem a necessidade de qualquer 

intervenção manual, e as orientações para o preenchimento foram fornecidas pessoalmente. 

A presença do facilitador se mostrou importante devido ao receio e à dificuldade ainda 

existentes entre as pessoas que compõem o universo da pesquisa quanto ao uso de 

computadores – 10 sujeitos da amostra sequer se sentiam seguros com o manuseio de um 

mouse. Neste caso, o facilitador assumiu a tarefa de operar o computador enquanto o sujeito 

apresentava suas respostas. Importante destacar que, nos casos citados, a ausência do auxílio 

prestado pelo facilitador poderia permitir que perspectivas de sujeitos muito experientes 

dentro da organização fossem simplesmente ignoradas. 

Ainda sobre a fase de coleta de dados, os sujeitos foram abordados pessoalmente e 

convidados a participar da pesquisa por meio de um convite oral e instruções em um cartão 

contendo o endereço eletrônico para o questionário e a senha de acesso a ele. Os Q sorts 

foram preenchidos por meio de um computador mais próximo ou por meio do computador 

portátil do pesquisador. Entre as pessoas que foram convidadas para participar da pesquisa, 35 

se prontificaram a participar imediatamente, 5 preferiram agendar para outro horário – 

contudo, nenhum dos sujeitos compareceu para participar da pesquisa no horário marcado, 

mesmo após um novo agendamento. Os dados das 5 pessoas convidadas que não 

compareceram foram obtidos por meio de 5 convites adicionais realizados pessoalmente – 

nesses casos, todos participaram imediatamente. 

 Apesar das dificuldades apresentadas no parágrafo anterior, não há que se falar em 

dificuldade de acesso aos sujeitos por razões pessoais diversas. Pelo contrário, por meio da 

observação de cada um dos participantes durante o processo de convite, preenchimento do 

questionário, e das conversas após o preenchimento, foi permitido ao pesquisador o 

enriquecimento sobre os dados levantados pela pesquisa.  

                                                 
35  Nesta pesquisa, o facilitador foi o próprio pesquisador. 
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O critério de tempo mínimo de serviço de 10 anos para participar da pesquisa foi um 

ponto que aparentemente despertou a atenção dos sujeitos convidados. Muitos se sentiram de 

algum modo incentivados e, frequentemente, durante a aplicação do Q sort, o facilitador 

ganhava algum grau de confiança do respondente e o sujeito demonstrava a necessidade de se 

expressar ainda mais sobre o tema/valor apresentado naquele momento por meio do Q sort 

eletrônico. Essa característica foi a responsável pela variação no tempo de duração da 

aplicação dos Q sorts, dos quais o mais rápido foi preenchido em 9 minutos e 13 segundos e o 

mais demorado levou 1 hora, 3 minutos e 50 segundos. Em média
36

, cada sujeito levou 22 

minutos e 13 segundos para concluir um Q sort. No total, foram necessárias, 

aproximadamente, 14 horas para coletar os dados por meio de todos Q sorts. 

3.1.2.2 Análise e interpretação dos dados 

O processamento dos dados oriundos dos Q sorts respondidos foi realizado com o uso 

do software PQMethod Versão 2.35 (mar. 2014), desenvolvido por Peter Schmolck. As 

orientações para o uso do software tiveram como base o referencial teórico de Watts e Stenner 

(2012), Russo (2010), Ramlo (2006; 2014), o manual de Schmolck (2015) e os videotutoriais 

de Ramlo (2014) sobre a operacionalização do software PQMethod.  

Os valores atribuídos a cada um dos itens do Q sort por cada um dos sujeitos foram 

inseridos no software PQMethod 2.35. Em seguida, o software estabeleceu as correlações 

entre todos os valores dos Q sorts. A partir da tabela de correlações gerada na etapa anterior, 

foram extraídos os fatores
37

 (no caso da Metodologia Q, os fatores são agrupamentos de 

sujeitos com respostas similares para o conjunto dos 28 valores do OCP revisado).  

A extração de fatores na Metodologia Q é uma das possíveis fontes de diferenças entre 

outros métodos de redução estatística de dados
38

, pois, além de ser possível extrair os fatores 

por meio da Principal Component Analysis (PCA
39

), também é possível extrair os fatores por 

meio do método Centroid (RAMLO, 2016). Mas, independentemente do método de extração 

                                                 
36 Média simples. A média geométrica foi de 20min24seg. 
37  Ver critérios e procedimentos para a extração de fatores no APÊNDICE G – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FATORES 

(PQ METHOD). 
38 O detalhamento dos métodos estatísticos descritos nesta seção, tais como: centroid, PCA, Varimax, não será inserido neste 

trabalho. Julgou-se a inserção desse detalhamento como desnecessária ao escopo metodológico desta pesquisa. Contudo, 

as escolhas metodológicas serão devidamente justificadas. 
39 Ou Análise de Componente Principal. O nome em inglês foi mantido porque o software PQMethod faz referência aos 

métodos estatísticos na língua inglesa.  
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dos fatores escolhidos, também há duas possibilidades para a rotação dos fatores utilizando o 

PQMethod: a rotação manual, recomendada por Ramlo (2016), e a rotação Varimax. 

Ramlo (2016) pretere a análise PCA e a rotação Varimax pelo uso da combinação 

Centroid e rotação manual de fatores, pois os primeiros não permitem ajustes mais finos na 

redução de dados. Contudo, a própria autora alerta que a identificação de fatores por meio do 

método Centroid é reservada para os mais experientes na Metodologia Q. Portanto, para evitar 

imperícias no uso do software e na operacionalização do método Centroid, foi utilizada a 

metodologia PCA para extração dos fatores associada ao método Varimax para rotação desses 

fatores e uma rotação manual. A interpretação dos resultados das análises foi realizada por 

meio das recomendações feitas por Watts e Stenner (2012). 

3.1.3 Métodos, instrumentos e técnicas para identificar as noções de missão e visão dos 

servidores do IFPB 

A coleta de dados sobre a missão dos sujeitos foi realizada por meio de entrevista 

semiestruturada e com base na técnica dos cinco “Por quês?” de Collins e Porras (1996)
40

, na 

qual, partindo da declaração de missão formalizada pelo IFPB, foram feitos consecutivos 

questionamentos sobre a importância de cada uma das respostas dos entrevistados. A coleta 

de dados sobre a missão (parte 2 do roteiro da sessão de coleta de dados, p. 153) foi realizada 

antes da coleta de dados sobre a noção de visão (parte 3 do roteiro da sessão de coleta de 

dados). Essa ordem foi importante, pois, como observado por Senge (2013) e Collins e Porras 

(2010), a visão possui como pré-requisito a existência de um propósito, de uma missão já 

definida. 

Para a identificação da noção de visão dos sujeitos da pesquisa, foi utilizado, 

complementarmente às outras técnicas propostas por esta pesquisa, uma técnica de coleta de 

dados com origem na psicanálise e que permite afastar a racionalização excessiva das 

respostas dos sujeitos, trata-se da construção de desenhos. De acordo com Vergara (2012, p. 

42-43), “Na área de administração [...] a construção de desenhos ainda é pouco empregada, 

prevalecendo a utilização de procedimentos como questionários, entrevistas individuais, 

grupos de foco e observação”. Apesar disso, essa técnica é uma tentativa de acesso à 

subjetividade dos indivíduos, ao passo que reconhece que palavras e números nem sempre são 

                                                 
40  Que também guarda semelhanças com a técnica descrita por Barrette (2014, Anexo 8). 
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suficientes para expressar aspectos mais sentimentais ou percepções de cunho mais afetivo. 

Essa técnica faz parte do grupo projetivo de métodos de coleta de dados (VERGARA, 2012, 

p. 43): 

Como as demais técnicas projetivas, a construção de desenhos pode ser combinada 

como outros procedimentos de coleta de dados, tanto de cunho quantitativo quanto 

qualitativo. Sua utilização envolve diferentes modalidades de interação com os 

participantes da pesquisa e a interpretação e a explicação das representações podem 

ser feitas tanto pelo participante quanto pelo pesquisador. (VERGARA, 2012p. 43). 

Esse caráter de complementariedade dos métodos e técnicas projetivas também é 

descrito por Pinto (2014) em argumentos de duas ordens: o primeiro se refere às limitações 

intrínsecas de qualquer instrumento de pesquisa utilizado isoladamente. O segundo argumento 

diz respeito à possível minimização de erros e à maximização das avaliações por meio de 

validações cruzadas, o que pode ser atingido por meio de entrecruzamento e superposições de 

vários métodos. 

Apesar da pouca utilização, como apontado pela própria autora, na mesma obra 

(VERGARA, 2012), a utilização dessa técnica permite o estímulo à manifestação de 

dimensões pouco acessíveis por métodos de cunho racional. A construção de desenhos não é a 

única técnica que busca estimular a criação de uma resposta, há outras técnicas classificadas 

como construtivas, entre estas: colagem, uso de fotografias para construção de narrativas e 

evocação de metáforas. Entre as características que esse grupo de técnicas guarda em comum 

estão: estimular a imaginação e a criatividade dos respondentes; provocar a expressão do 

inconsciente; buscar explicar o comportamento das pessoas; enriquecer a visão sobre o tema 

em investigação (VERGARA, 2012). 

Entre as críticas comumente relacionadas às técnicas projetivas, encontra-se o alto 

grau de subjetividade durante a fase de coleta e interpretação dos dados. Contudo, Pinto 

(2014, p. 145), buscando superar essas críticas, destaca que: 

A crítica que se faz às interpretações dos métodos projetivos é ingênua, se se ignorar 

o fato de que a mesma coisa ocorre em relação à entrevista. Este é um forte motivo 

para completar as observações de outros meios, ao se fazer uma avaliação 

diagnóstica. Além disso, as fantasias e comportamentos observados numa entrevista 

são apenas parcelas recorrentes de um quadro bem maior, justificando o uso de 

recursos complementares. (PINTO, 2014, p. 145) 

Apesar de esta pesquisa buscar identificar as noções das ideias governantes junto aos 

sujeitos, o acesso às noções de visão como um processo criativo (COLLINS; PORRAS, 1996) 
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é potencializado com o uso de uma abordagem fenomenológica cujas técnicas mais utilizadas 

para a obtenção de dados são: 

[...] a entrevista aberta ou semiestruturada. Relatos escritos ou dados visuais, como 

desenhos, por exemplo, produzidos pelo participante também podem ser utilizados. 

Entretanto, técnicas estruturadas, como questionários, são inapropriadas. 

(MOREIRA, 2002; VERGARA, 2004a apud VERGARA, 2012, p. 77). 

Vergara (2012) aponta as principais características da técnica de construção de 

desenhos, entre elas, a complementação de outras técnicas de coleta de dados e a 

manifestação da subjetividade do sujeito. Vergara (2012) explica ainda que, assim como as 

entrevistas, a técnica de construção de desenhos pode variar de acordo com o seu grau de 

estrutura. Portanto, a construção de desenhos pode ser semiestruturada – quando é solicitada a 

construção de tipos específicos de representações (ex.: carros ou animais), ou não estruturada 

– na qual o sujeito tem liberdade para escolher suas representações. Já a análise e a 

interpretação dos desenhos podem ser realizadas tanto pelo pesquisador, quanto pelo próprio 

sujeito junto ao pesquisador (VERGARA, 2012). 

Antecipando o aparecimento de possíveis críticas quanto à habilidade dos pesquisados 

em se expressarem por meio de desenhos, Pinto (2014) esclarece que essa habilidade não tem 

importância para essa técnica de coleta de dados. Para a autora: 

O que interessa é que todas as pinturas e desenhos, desde as garatujas de uma 

criança ao elegante e sofisticado traçado de um arquiteto, podem revelar o mundo 

interior de seu autor. A presença ou ausência do domínio do consciente da gramática 

e da sintaxe da linguagem gráfica não impede a revelação da vida psíquica da 

pessoa. (PINTO, 2014, p. 147). 

Um atributo positivo que a coleta de dados por meio de desenhos pode trazer consigo 

é a possibilidade da utilização de uma sintaxe fácil para a expressão criativa dos sujeitos, e, 

como destacado por Collins e Porras (1996), a visão é trazida à tona por meio de um processo 

de criação e não de descoberta. Além da possibilidade de ser um facilitador da expressão 

criativa, a construção de desenhos para obter uma descrição nítida de um futuro desejado pode 

facilitar a expressão de sujeitos menos habituados a se expressar criativamente e diminuir o 

peso da racionalidade e da sintaxe da língua exercida cotidianamente. Essas possibilidades 

para o uso da construção de desenhos na expressão da criatividade parecem especialmente 

importantes em um universo heterogêneo quanto aos níveis de formação acadêmica (Gráfico 

2). Essa característica da população pesquisada se soma aos demais argumentos já 

apresentados para o uso da construção de desenhos. 
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Gráfico 2 Titulação dos servidores do IFPB. 

Fonte: site IFPB41 

Com base nesse referencial metodológico, a técnica de construção de desenhos foi 

utilizada para coletar dados referentes à noção de visão organizacional de futuro dos sujeitos 

da pesquisa. O momento da utilização dessa técnica foi durante a terceira parte da realização 

da entrevista. A construção do desenho foi individual, pois a elaboração coletiva não é 

relevante para os objetivos desta pesquisa. Além disso, o grau de estruturação da técnica de 

construção dos desenhos junto aos sujeitos foi o semiestruturado, no qual o tema da visão de 

futuro deveria ser o objeto da representação do sujeito. 

3.1.3.1 Instrumentos de coleta de dados 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta dos dados a fim de identificar as 

noções de missão e visão dos servidores do IFPB, são estes: o roteiro de entrevista contido no 

roteiro da sessão de coleta de dados, dividido em 3 partes, em que as partes 2 e 3 são 

dedicadas à missão e à visão; e, para a identificação da visão organizacional dos sujeitos, 

também foi utilizado um caderno confeccionado especialmente para o propósito de coletar 

dados por meio de desenhos, com as seguintes características: conjunto de 20 folhas formato 

A4 de papel branco de gramatura superior a 240 g/m², 20 folhas de papel formato A4 preto de 

gramatura superior a 180g/m² e 20 folhas de acetato. As folhas foram encadernadas 

alternadamente seguindo a ordem: papel branco, acetato, papel preto. O papel branco possui 

uma gramatura alta para evitar que a tinta do lápis (Pilot) utilizado pelo sujeito ao desenhar 

seja perceptível no verso da folha; a folha de acetato foi sobreposta ao desenho para que o 

sujeito identificasse (com o uso de marcador permanente especial), sem alterar o desenho 

original, os principais elementos do desenho; e a folha preta possui o propósito de separar os 

                                                 
41 Contabilizando ativos permanentes, cedidos e temporários. 
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desenhos e evitar que os diferentes sujeitos pudessem ser contaminados pelos desenhos 

coletados em sessões anteriores. 

3.1.3.2 Análise dos dados 

As respostas sobre a missão e a visão organizacional foram gravadas digitalmente, 

transcritas e analisadas com o auxílio do software Nvivo 11 Pro para as fases de codificação, 

contagem de frequências e cruzamento de dados dos sujeitos. Da mesma forma, os desenhos 

foram digitalizados e importados para o mesmo software, que também permite que partes de 

imagens sejam codificadas e possuam suas frequências mensuradas. A partir dessas análises, 

os termos mais frequentes foram visualizados em nuvens de palavras estratificadas conforme 

o nível da resposta. A análise tanto do conteúdo verbal quanto do conteúdo não verbal foi 

realizada por meio de Análise de Conteúdo, metodologia explicada a seguir. 

Oliveira (2008) propõe uma sistematização da técnica de análise de conteúdo temático 

categorial; para isso, elenca diversas possibilidades de análise de textos, entre estas: análise de 

discurso, das relações ou associações, léxica ou sintática, transversal ou longitudinal, 

dimensional. Contudo, a autora direciona sua atenção à análise temático-categorial ao propor 

uma sistematização específica para essa abordagem. A autora apresenta as mesmas três etapas 

para a realização da análise proposta por Bardin (2000, 2011 apud OLIVEIRA, 2008): a 

primeira é a pré-análise (definição dos textos a serem analisados, formulação de hipóteses e 

objetivos da análise, elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final); a 

segunda diz respeito à exploração do material aos quais os dados brutos são agregados em 

unidades que descrevem características pertinentes do texto); por fim, a terceira e última fase 

é destinada ao tratamento dos resultados, inferências e interpretação. 

Quanto à sistematização proposta por Oliveira (2008), são sugeridos os seguintes 

procedimentos para a realização da análise teórico-categorial: leitura flutuante, intuitiva ou 

parcialmente orientada do texto; definição de hipóteses provisórias sobre o objeto estudado e 

o texto analisado; determinação das unidades de registro (UR) (apenas um tipo: palavras, 

frases, parágrafos, temas, objeto ou referente, personagem, acontecimento, documento); 

marcação das UR no texto; definição das Unidades de Significação (US) ou temas compostos 

por um conjunto de unidades de registro. A partir dos temas determinados, prossegue-se à 

análise categorial e criação de dimensões (agrupamento dos temas) por meio de critérios 

teóricos, empíricos e a partir das hipóteses. Finalmente, tem-se a última fase da análise de 
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conteúdo, essa composta de: tratamento e apresentação dos resultados (descrições, tabelas, 

gráficos, quadros), discussão dos resultados e retorno ao objeto de estudo. 

Mozzato e Grzybovski (2011) elencam, em ensaio teórico, os potenciais e os desafios 

do uso da análise de conteúdo no campo da administração, destacando a proeminência de 

Laurence Bardin como a autora mais citada sobre análise de conteúdo no Brasil. Mozzato e 

Grzybovski (2011) destacam como potencialidade da análise de conteúdo a redução da 

complexidade e, entre as limitações do método, estão: falta de neutralidade do pesquisador e a 

frequente falta de contextualização. Tanto Mozzato e Grzybovski (2001) quanto Oliveira 

(2008) destacam a obra de Laurance Bardin e sua proeminência quanto ao método de análise 

de conteúdo. Portanto, também foram seguidas as orientações de Bardin (2011) no processo 

de análise dos dados referentes às noções de missão e visão desta pesquisa. 

A operacionalização das atividades de codificação das unidades de registro, das 

unidades de significação e das dimensões ou categorias foi auxiliada por meio da utilização 

do Software Nvivo 11 Pro, o que facilitou a organização das categorias (UR, US e 

dimensões), bem como permitiu o cruzamento de codificações tanto em textos quanto em 

imagens. 

3.1.3.3 Interpretação 

Considerando que a inferência da análise de conteúdo ajuda a obter informações sobre 

os atores do processo de comunicação (BARDIN, 2011) e que esses atores, em geral, são os 

“polos de inferência” (BARDIN, 2011, p. 166), ou seja, o emissor da mensagem, o canal por 

onde a mensagem se propaga, o receptor da mensagem e a própria mensagem (incluindo sua 

significação e o código utilizado), estes são, portanto, os núcleos sobre o qual se deseja 

conhecer mais. Partindo dessa concepção de polos de inferências, destaca-se aqui que esta 

pesquisa se concentra na análise da mensagem para compreender melhor as concepções de 

missão e visão dos sujeitos, ou seja, dos emissores. Portanto, as mensagens (transcrições das 

entrevistas e desenhos) analisadas serão os meios para conhecer melhor os pontos de vista 

desses emissores.  

Bardin (2011) explica ainda que a mensagem como polo de inferência pode ser fonte 

de observação para outras duas subcategorias de inferência: o código (ou a língua) e o 

significado, ou seja, o analista de conteúdo; ao conduzir as inferências sobre a análise, pode se 

concentrar em uma ou em ambas subcategorias. Contudo, e considerando que o “estudo 

formal do código não é sempre indispensável. A análise de conteúdo pode realizar-se a partir 
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das significações que a mensagem fornece.” (BARDIN, 2011, p. 167). Portanto, o polo de 

inferência das análises de conteúdo desta pesquisa serão os significados das mensagens, sejam 

estas verbais ou não verbais. 
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4 BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 

 Na seção introdutória desta pesquisa, foi mencionado que a organização em estudo 

passou por diversas transformações ao longo de sua história, e essa história de mudanças 

nasceu no início do século XX por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, cujo 

conteúdo determinava a criação de 19 escolas de Aprendizes Artífices por diversas partes do 

país. A Escola de Aprendizes Artífices na Parahyba iniciou suas atividades em 5 de janeiro de 

1910 e, em sua primeira turma (Figura 22), formou apenas cinco alunos. 

  

Figura 22 Primeiros mestres e alunos / Lyceu Industrial de João Pessoa42 

Fonte: Arquivo IFPB (Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional e Tecnológica - NDPEP). 

Na década de 30, em meio às reformas administrativas do Estado brasileiro, a Escola 

de Aprendizes Artífices recebeu um novo nome e, partir de então, foi chamada de Lyceu 

Industrial de João Pessoa (Figura 22), que funcionou no atual prédio da Reitoria do IFPB, 

localizado na Avenida João da Mata, no bairro de Jaguaribe (região central da cidade). 

 

  

Figura 23 Concluintes dos cursos: Marcenaria, Mecânica e Fundição / Tipografia e Encadernação43 

Fonte: Arquivo IFPB (Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional e Tecnológica - NDPEP). 

Na década de 40, a instituição recebeu, mais uma vez, um novo nome e passou a se 

chamar Escola Industrial de João Pessoa. Essa mudança foi realizada de acordo com o texto 

                                                 
42  Primeiros mestres e alunos da Escola de Aprendizes Artífices da Parahyba (esquerda) / Sede do Lyceu Industrial de João 

Pessoa (direita), atualmente sede da Reitoria do IFPB. 
43   Concluintes dos cursos de Marcenaria, Mecânica e Fundição (esquerda) e Tipografia e Encadernação (direita), em 1941. 
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do Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, o qual estabeleceu as bases normativas 

da rede federal de ensino industrial. 

Em 1950, foi realizada uma cerimônia solene para dar início às obras da nova sede, 

localizada à Avenida 1º de Maio, também no bairro de Jaguaribe, atual endereço do campus 

João Pessoa do IFPB (Figura 25). Na prática, a história do IFPB durante seus primeiros 100 

anos é confundida com a própria história do atual campus João Pessoa. Ainda na década de 

50, a instituição passou a se chamar Escola Industrial Coriolano de Medeiros, em homenagem 

a um antigo diretor, João Rodrigues Coriolano de Medeiros. 

  
Figura 24 Recordação Escolar / Desfile de 7 de setembro44 

Fonte: Arquivo IFPB (Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional e Tecnológica - NDPEP). 

Na década de 60, especificamente em 1965, as novas instalações da Avenida 1º de 

Maio passaram a ser a sede da instituição que, no mesmo ano, passou a ser chamada de Escola 

Industrial Federal da Paraíba e, após apenas dois anos, em 1967, foi renomeada para Escola 

Técnica Federal da Paraíba. 

  
Figura 25 Fachada da Escola Técnica Federal da Paraíba / Aula prática de motores45 

Fonte: Arquivo IFPB (Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional e Tecnológica - NDPEP). 

 

                                                 
44  Recordação escolar da Escola Industrial “Coriolano de Medeiros”, 1948 (esquerda). Desfile de 7 de setembro com a 

participação dos alunos do Curso Técnico de Estradas. 
45  Fachada da Escola Técnica Federal da Paraíba (esquerda), atualmente campus João Pessoa do IFPB. Aula prática de 

motores de combustão interna (direita). 
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A Escola Técnica Federal da Paraíba seguiu se expandindo até que, em 1999, por meio 

do Decreto de 22 de março do mesmo ano, foi criado o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba, ou, como ficou mais conhecido, o CEFET-PB. Essa mudança trouxe 

consigo uma ampliação das possibilidades educacionais, em que, a partir de então, 

vislumbrava-se a possibilidade de ofertar cursos superiores de formação tecnológica e pós-

graduações, sem deixar de lado o ensino médio com ensino técnico profissionalizante, os 

quais marcaram a história da instituição. 

A última grande mudança institucional ocorreu no início do século XXI, por meio da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou o atual Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba. Essa mudança ampliou as possibilidades do ensino, da 

pesquisa e da extensão por várias regiões da Paraíba. Atualmente o IFPB conta com unidades 

nas cidades de: Areia (em implantação), Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do 

Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, João Pessoa (campus João Pessoa e campus 

Mangabeira, esse último em implantação), Monteiro, Patos, Pedras de Fogo (em 

implantação), Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia (em implantação), Santa Rita, Soledade (em 

implantação) e Sousa. 

 
Figura 26 Fachada atual do Campus João Pessoa do IFPB. 

Fonte: site IFPB. 

 

Todas as informações desta seção foram obtidas com base em painéis da Mostra 

Memória do IFPB: 103 anos de História, em exposição permanente nas dependências da 

Reitoria do IFPB. As fontes da Mostra são o fruto de trabalho de diversos pesquisadores, 

alguns servidores do próprio IFPB. 
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5 ANÁLISES, INTERPRETAÇÕES E RESULTADOS 

Nesta seção, serão apresentados os dados, análises e inferências que buscam responder 

à questão desta pesquisa. Para isso, foi dividida em subseções e, cada uma delas busca 

alcançar os objetivos específicos da pesquisa. A próxima seção apresenta os resultados do 

objetivo específico que se propunha a identificar os principais valores organizacionais junto 

aos servidores, ou seja, o primeiro objetivo específico desta pesquisa; as seções subsequentes 

são dedicadas a responder aos demais objetivos específicos. 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES ORGANIZACIONAIS DO SERVIDORES 

A partir de agora, serão apresentadas as análises, inferências e resultados sobre os 

dados coletados por meio dos Q sorts e da parte 1 das entrevistas. A amostra dos sujeitos que 

se submeteram ao instrumento de coleta intitulado Q sort possui as seguintes características: 

média de idade de 53 anos (sendo o sujeito de maior idade com 69 anos e o de menor idade 

com 37 anos); tempo de serviço médio de 22 anos (sendo o máximo com 37 anos de serviço e 

o mínimo com 9 anos). Além dessas duas características, os gráficos abaixo complementam a 

descrição dos sujeitos da amostra pesquisada. 

  

Gráfico 3 (esquerda) Participação dos sujeitos da amostra pesquisada – Gênero.  

Gráfico 4 (direita) Participação dos sujeitos da amostra pesquisada – Cargo/função de gestão. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Ainda quanto à descrição da amostra, destaca-se que as diferenças encontradas entre o 

desenho original previsto na seção metodológica desta pesquisa e as características dos 

sujeitos participantes existem, mas não foram consideradas relevantes. Por exemplo, o 

desenho previsto para a amostra indicava que 50% dos sujeitos que se submeteriam aos 

questionários Q sort seriam não ocupantes de cargo/função de gestão no campus João Pessoa, 

contudo, como é possível observar nos gráficos acima, há uma diferença de 2% para mais no 
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grupo de participantes que ocupa cargo/função de gestão – o que, na prática, representa 

apenas um sujeito. 

Outro ponto importante sobre a amostra é a representatividade das carreiras que 

compõem o quadro de servidores efetivos do IFPB, ou seja, proporção entre docentes e 

técnico-administrativos. Como é possível observar no Gráfico 5 abaixo, buscou-se um 

equilíbrio compatível com o quadro populacional, que é representado 58,47%
46

 por docentes e 

41,53% por técnico-administrativos. 

 

Gráfico 5 Participação dos sujeitos da amostra efetivamente pesquisada - Carreira 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Para finalizar a descrição dos sujeitos da amostra, a formação acadêmica deles pode 

ser observada no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 Formação acadêmica dos sujeitos da amostra – Maior grau acadêmico 

Fonte: dados da pesquisa. 

                                                 
46  Dados sobre o número total de docentes e técnico-administrativos disponíveis na página de transparência do IFPB, em: 

<http://www.ifpb.edu.br/gestao-a-vista>. Acesso em: 2 fev. 2017. 
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Partindo agora para a efetiva análise dos dados sobre os valores organizacionais, 

destaca-se que há duas perspectivas de análise: a primeira considera cada um dos valores 

como uma variável da pesquisa sem se importar com uma perspectiva completa sobre a 

opinião de cada sujeito, ou seja, trata-se de uma perspectiva atomizada, que permite 

compreender como cada valor se manifesta individualmente, mas que se desconecta das 

próprias pessoas em um contexto social. A segunda perspectiva é a possibilitada pelo uso da 

Metodologia Q, na qual os valores são compreendidos como parte interligada de um mesmo 

ponto de vista – nessa metodologia, as pessoas são as variáveis e seus pontos de vista 

compartilhados (perspectiva holística) são agrupados por meio do uso de estatística. Portanto, 

cada fator encontrado na Metodologia Q representa um grupo de pessoas com pontos de vista 

em comum. 

 Com essas considerações sobre as perspectivas de análise em mente, a partir deste 

momento, iniciar-se-á a análise dos dados coletados sobre os valores dos servidores do IFPB 

de acordo com o conjunto de valores do OCP revisado. 

 Dentro da perspectiva atomizada de análise, na qual não será dedicada maior 

aprofundamento neste trabalho, a simples soma de cada um dos valores atribuídos pelos 40 

sujeitos a cada um dos valores do Q set (28 valores do OCP) já permite a captura de indícios 

sobre os possíveis pontos de vista que serão analisados posteriormente. Portanto, apenas para 

ilustrar essas perspectivas de análise, seguem algumas visualizações sobre como os valores do 

OCP revisado foram classificados pelos sujeitos da pesquisa.  
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Gráfico 7 Valores mais presentes do OCP revisado no campus João Pessoa47 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O Gráfico 7 é uma representação gráfica ou visualização da soma de todas as 

classificações atribuídas aos valores do OCP que alcançaram valores positivos – dentro do 

espectro dos valores mais presentes, na qual quanto maior o resultado da soma, maior a área 

ocupada pelo valor no gráfico. Destaca-se que não há qualquer tratamento estatístico que 

possa reduzir os dados ou permitir generalizações. A intenção de apresentar esse gráfico é 

apenas para mostrar as diferenças entre a abordagem atomizada e a abordagem adotada para 

este estudo, a holística. 

 Sob as mesmas considerações apontadas para o Gráfico 7, o Gráfico 8 permite a 

visualização dos valores que, após o processo de soma de suas classificações, obtiveram 

valores negativos, portanto, dentro do espectro dos valores menos presentes. Mais uma vez, 

quanto maior a área, mais negativo é o valor da soma de suas classificações e, assim, menos 

presente é o valor em relação aos demais. Apenas o valor “Entusiasmo para o trabalho” 

retornou valor de soma igual a zero e, portanto, não figura em nenhum dos gráficos, 

permanecendo no espectro Neutro. 

                                                 
47  Somatório das classificações de cada valor do OCP revisado. O Gráfico apresenta apenas os valores cuja soma de todas as 

suas classificações resultou em números positivos. Portanto, quanto maior a área ocupada pelo valor do OCP revisado, 

maior o resultado da soma. As cores deste gráfico foram utilizadas apenas para permitir um melhor contraste entre cada 

área demarcada. 
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Gráfico 8 Valores menos presentes do OCP revisado no campus João Pessoa48 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em contraposição a essa perspectiva atomizada, o Gráfico 9, mesmo que ainda com 

base nos mesmos dados brutos e sem redução estatística, permite a expressão da diversidade 

de pontos de vista dos sujeitos (S1 a S40) da pesquisa. Essa diversidade é representada pelo 

conjunto de valores do OCP revisado classificados entre -3 e +3 por cada um dos sujeitos da 

amostra – representados no Gráfico 9 por “manchas” sobrepostas de diferentes cores. Desse 

modo, as “manchas”, ao “tocar” o eixo circular mais externo (representando o valor 3, ou seja, 

o eixo dos mais presentes), fornecem indícios sobre os valores mais presentes para os sujeitos 

da amostra desta pesquisa. Nesta perspectiva, os sujeitos são as variáveis, o conjunto de 

valores classificados por eles possui algum grau de relação entre si e essa é a perspectiva 

holística permitida pela Metodologia Q. 

                                                 
48  Somatório dos dados brutos de cada valor do OCP revisado. O Gráfico apresenta apenas os valores cuja soma de todas as 

suas classificações resultou em números negativos. Portanto, quanto maior a área ocupada pelo valor do OCP revisado, 

mais negativo é o resultado da soma. 
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Gráfico 9 Pontos de vista dos sujeitos (dados brutos). 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nos casos apresentados pelo Gráfico 9, os valores Ênfase em qualidade; Distinção; Ser 

reflexiva/cautelosa sobre suas ações; Boa Reputação; Ser socialmente responsável; 

Compartilha Informações Livremente; Foco em pessoas; Assumir Responsabilidade 

Individual; Entusiasmo para o Trabalho; Ser muito Organizada; Estabilidade/constância e 

Garantia de Emprego foram valores classificados por pelo menos um dos sujeitos como o 

valor mais presente entre todos os 28 valores do OCP. Os demais valores não foram 

classificados por nenhum dos 40 sujeitos da amostra como o valor mais presente de todos. 

 Seguindo para uma análise estatística dos dados coletados que permita uma análise 

mais objetiva por meio de redução de dados, destaca-se que os dados foram analisados com o 

auxílio do Software PQMethod Versão 2.35, de março de 2014 e a extração de fatores foi 

realizada sob as orientações de Ramlo (2016) e Watts e Stenner (2013). 

O PQMethod é um software gratuito que opera no sistema MS-DOS (ver Figura 27) e 

que segue sendo atualizado pelo seu desenvolvedor Peter Schmolck. Tanto Ramlo (2016, 

2014) quanto Watts e Stenner (2013) fazem boas referências ao uso desse software e vão 
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além, exemplificando a sua operacionalização passo a passo com casos reais. Por essas 

razões, o PQMethod foi o software utilizado para esta pesquisa.
49

 

 

Figura 27 Tela inicial do PQMethod (versão 2.35). 

Fonte: dados da pesquisa. 

Partindo diretamente para a interpretação e visualização dos resultados, pode-se dizer 

o seguinte: foram extraídos 4 pontos de vista completos (fatores), que representam 48% do 

conjunto de opiniões dos sujeitos pesquisados. Foram identificados 8 carregamentos 

significantes
50

 e não confundíveis
51

 no fator 1, que explicam 15% da variância; 11 

carregamentos significantes e não confundíveis no fator 2, que explicam 14% da variância; 6 

carregamentos significantes e não confundíveis no fator 3, que explicam 10% da variância; e 

4 carregamentos significantes e não confundíveis no fator 4, que explicam 9% da variância. 

Portanto, este estudo compreende 48% da variância total, acima do mínimo de 40% 

necessário para estudos desta natureza, segundo Watts e Stenner (2013). O Gráfico 10 

representa o conjunto desses pontos de vista, sendo que cada um dos vértices das linhas 

coloridas representa a interseção de um fator com um dos eixos de classificação desta 

pesquisa (3-, -2, -1, 0, 1, 2, 3). 

 

                                                 
49  A partir da página 168 é possível verificar, com mais detalhes, os procedimentos adotados para extrair fatores e os 

métodos que foram postos em consideração a algumas informações complementares quanto a processamento dos dados 

dos Q sorts. 
50  Com carregamentos próximos ou superiores a 0,49. 
51  Sem a presença de mais de um carregamento significante entre os quatro fatores. 
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Gráfico 10 Pontos de vista (fatores) dos servidores do Campus João Pessoa sobre os valores do OCP revisado. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O Gráfico 10 é baseado na redução estatística dos dados brutos apresentados no 

Gráfico 9 e, por essa razão, facilita a tarefa de realizar inferências, pois toma como base 

agrupamentos de opiniões e não em cada uma das 40 opiniões manifestadas por meio dos Q 

sorts. Esse gráfico é a síntese da resposta ao primeiro objetivo específico desta pesquisa: 

identificar os principais valores organizacionais junto aos servidores do IFPB (campus João 

Pessoa). Portanto, os próximos parágrafos são dedicados ao processo analítico e inferencial de 

cada um desses pontos de vista extraídos por meio do processo descrito até este ponto. 
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Para facilitar a compreensão das análises realizadas a seguir, a Tabela 1 apresenta a 

síntese dos resultados para cada fator. Apresenta, assim, valores Q sort
52

 para cada um dos 

itens do Q set em cada um dos 4 fatores obtidos no processo de redução de dados.  

Tabela 1 Valores Q sort para cada item do Q set – Fatores 1 a 4 

Fonte: dados da pesquisa. 

 A seguir, serão apresentados os quatro pontos de vista mais representativos da 

pesquisa em ordem crescente de percentual explicativo da variância, ou seja, do fator 4 ao 

fator 1. A estrutura das análises e inferências será com base nas orientações de Watts e 

Stenner (2013), que recomendam a construção de narrativas com base nos resultados obtidos.  

Por esse motivo, as próximas seções serão intituladas com base nas características de cada um 

dos pontos de vista (fatores) encontrados. 

 

                                                 
52  Os valores Q sort são os mesmos utilizados para classificar cada item do Q set, contudo, após a redução de dados, os 

valores Q sort representam um Q sort síntese, contendo a síntese da opinião de um grupo de sujeitos. 

Nº Q set Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

1 Foco na realização 0 -1 0 1 
2 Ênfase em qualidade -1 1 0 0 

3 Distinção - ser diferente de outras organizações 0 1 1 2 

4 Ser competitiva -2 1 -1 -1 

5 Ser reflexiva/cautelosa sobre suas ações 1 0 0 1 

6 Boa reputação 2 3 2 2 

7 Ser socialmente responsável 1 0 1 3 

8 Clara filosofia de orientação -2 -1 -1 0 

9 Foco em equipes -1 1 0 -1 

10 Compartilha informações livremente 0 -3 -1 0 

11 Foco em pessoas 0 -1 1 1 

12 Colaboração 1 0 2 -1 

13 Inovação -1 2 -1 -1 

14 Rapidez em obter vantagens das oportunidades -1 -2 0 1 

15 Correr riscos/ousar -2 0 -3 0 

16 Assumir responsabilidade individual 0 0 1 -3 

17 Justiça 1 -2 -2 -2 

18 Oportunidade de crescimento profissional 1 1 -1 -1 

19 Maior remuneração para alto desempenho 0 -2 0 2 

20 Reconhecimento para alto desempenho 0 -1 0 -2 

21 Alta expectativa por desempenho -1 1 -2 -1 

22 Entusiasmo para o trabalho 0 -1 1 -2 

23 Foco em resultados -3 0 1 0 

24 Ser muito organizada -1 0 0 1 

25 Estabilidade/constância 2 2 2 1 

26 Ser calma 2 -1 -1 0 

27 Garantia de emprego 3 2 3 0 

28 Baixo conflito 1 0 -2 0 
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5.1.1 FATOR 4: “Ser socialmente responsável (+3) sem assumir responsabilidade individual 

(-3)” 

O fator 4 compartilha carregamentos
53

 que correspondem a, aproximadamente, 17% 

do fator 1, 2% do fator 2 e 27% do fator 3 e é composto por 4 carregamentos significantes que 

explicam 9% da variância deste estudo. Os carregamentos significantes são referentes aos Q 

sorts de 4 sujeitos que possuem as seguintes características: 2 são da carreira de técnico-

administrativos; 2 da carreira docente; 2 ocupam cargo/função de gestão e, portanto, 2 não; 2 

são do gênero feminino e 2 do gênero masculino. Quanto à formação acadêmica: 2 possuem 

título de doutor como maior grau, 1 pós-graduação Lato Sensu e 1 ensino superior. O 

Eigenvalue do fator 4 é de 2,73. 

 Os sujeitos que compartilham este ponto de vista convergem em considerar o valor 

“(Nº 7) Ser socialmente responsável” como o valor mais presente (+3) entre todos os outros 

do OCP revisado. Os sujeitos também destacaram que esse valor se manifesta ora como 

sinônimo de assistência: “A organização tem realmente prestado assistência ao servidor e ao 

aluno.” (S7); ora como sinônimo da interação com a sociedade, como em:  

Existe uma grande preocupação com o desenvolvimento de atividades que 

relacionam a instituição com as famílias, buscando soluções aos problemas 

encontrados nessa relação e absorvendo novas ideias vindas de outros setores da 

sociedade. As mudanças sociais começam dentro da escola. Esta é a maior 

característica de nossa instituição. (S9). 

Além disso, ainda entre os valores classificados como mais presentes (+2), estão os 

valores “(Nº 6) Boa reputação”; “(Nº 3) Distinção - ser diferente de outras organizações” e 

“(Nº19) Maior remuneração para alto desempenho”. 

 Em contraposição aos valores mais presentes, os sujeitos que compõem o ponto de 

vista formado pelo fator 4 consideram que a característica “(Nº 16) Assumir responsabilidade 

individual” foi a menos presente (-3) entre todos do OCP revisado. Essa concepção tem como 

base experiências manifestadas como: “Em alguns casos ocorridos no IFPB, a 

responsabilidade sempre sobressai para mais de uma pessoa.” (S29); ou ainda: “Muitos 

servidores não assumem as responsabilidades que lhe são atribuídas, causando um acúmulo de 

atividades para outros.” (S25). Apesar dessa perspectiva, há indícios de mudanças: “Falta 

ainda às pessoas assumirem seu comprometimento pessoal com a Instituição. Recentemente 

                                                 
53  Carregamentos ou loadings é o termo utilizado para designar os valores encontrados para cada sujeito após o processo de 

extração de fatores. 
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isso vem mudando para melhor. Aos poucos, as pessoas estão interagindo mais e se 

envolvendo com tarefas a mais que aquelas consideradas padrão.” (S38). Ainda sobre a maior 

necessidade de interação, registrou-se uma manifestação com caráter de recomendação e com 

uma visão particular da organização: “As pessoas precisam interagir mais com a missão 

institucional. E viver essa aldeia plenamente.” (S37). Ainda no espectro dos valores menos 

presentes (-2), encontram-se: “(Nº 20) Reconhecimento para alto desempenho”; “(Nº17) 

Justiça” e “(Nº 22) Entusiasmo para o trabalho”. 

5.1.2 FATOR 3: “Garantia de emprego (+3) sem correr riscos/ousar (-3)” 

O fator 3 compartilha carregamentos que correspondem a, aproximadamente, 50% do 

fator 1, 36% do fator 2, 27% do fator 4 e é composto por 6 carregamentos significativos que 

explicam 10% da variância deste estudo. Os carregamentos significantes são referentes aos Q 

sorts de 6 sujeitos que possuem as seguintes características: 2 são da carreira docente e 4 são 

técnico-administrativos; 4 sujeitos ocupam cargos de gestão e 2 não; 3 são do gênero 

feminino e 3 do masculino. Quanto à formação acadêmica: 5 sujeitos são pós-graduados, 

sendo 3 por meio de cursos Lato Sensu e 2 Stricto Sensu – Doutorado; e 1 sujeito tem apenas 

o ensino médio. O Eigenvalue do fator 3 é de 3,24. 

Os sujeitos que compartilham este ponto de vista convergem em considerar o valor 

“(Nº 27) Garantia de Emprego” como o mais presente (+3) entre todos os outros do OCP 

revisado. Os sujeitos, ao serem convidados a explicar como esse valor se manifestou, 

destacaram os aspectos contextuais, como em: “Estabilidade do concurso público.” (S34); ou 

ainda dando exemplos das possíveis consequências da manifestação desse valor: “[A] 

Constituição Federal de 1988 garantiu estabilidade e isso resultou em menor preocupação 

com a qualidade dos serviços prestados.” (S27).  

A forma de ingresso no serviço público também foi citada como geradora do valor em: 

“A garantia de emprego dá-se em virtude dos servidores serem concursados.” (S04); “Busca 

por estabilidade” (S33). Ainda sobre o valor da Garantia de Emprego, os sujeitos destacaram 

que: “Por se tratar de repartição pública federal, não existe interesse em fazer rodízio de 

pessoal, havendo interesse de permanecer com o quadro de pessoal tal como está.” (S22); ou 

ainda que o principal motivo de fazer parte da organização é a Garantia do Emprego: “Muitos 

servidores tem o emprego no Campus João Pessoa como mera garantia de emprego e não se 

incluem no processo de desenvolvimento institucional” (S15). Também houve quem citasse o 
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próprio exemplo como uma manifestação da Garantia de Emprego: “Por conta da estabilidade 

que eu tenho na instituição durante esses mais 30 anos que sou funcionário.” (S37). Além 

disso, ainda entre os valores classificados como mais presentes (+2), estão os valores: “(Nº 6) 

Boa reputação”, “(Nº 25) Estabilidade/Constância” e “(Nº 12) Colaboração”. 

Em contraposição aos valores mais presentes, os sujeitos que compõem o ponto de 

vista formado pelo fator 3 consideram a característica “(Nº 15) Correr riscos/ousar” como a 

menos presente entre todas do OCP revisado. Essa percepção é explicada por meio de 

observações como em: “Por um bom tempo, houve a constatação, por minha parte, de ter a 

instituição características de inércia, de pouca inovação.” (S7). A relação entre o valor Correr 

Riscos/Ousar e a falta de inovação também é destacada em: “Pela falta de capacidade 

inovativa, que sempre requer certo grau de riscos e algum tipo de ousadia” (S38). Por outro 

lado, há quem explique que esse valor se manifesta por conta do medo: “Medo do novo.” 

(S33); ou ainda em: “Acredito que as pessoas ainda têm receio em ousar ou correr riscos, 

talvez, por desconhecimento da legislação ou receio de errar e essa falta ter um prejuízo 

considerável para a organização.” (S23). Também foram manifestadas opiniões enfáticas para 

justificar a ausência do valor: “A ousadia não é permitida quando não temos o direito de errar 

com as pessoas.” (S32). Ainda no espectro dos valores menos presentes (-2), encontram-se: 

“(Nº 17) Justiça”, “(Nº 21) Alta expectativa por desempenho” e “(Nº 28) Baixo conflito”. 

5.1.3 FATOR 2: “Boa reputação (+3) sem compartilhar informações livremente (-3)” 

O fator 2 compartilha carregamentos que correspondem a, aproximadamente, 27% do 

fator 1, 36%  do fator 3, 0% do fator 4 e é composto por 11 carregamentos significantes que 

explicam 14% da variância deste estudo. Os carregamentos significantes são referentes aos Q 

sorts de 11 sujeitos que possuem as seguintes características: 8 são da carreira docente e 3 são 

técnico-administrativos; 5 sujeitos ocupam cargos/função de gestão e 6 não; 6 são do gênero 

feminino e 5 do masculino. Quanto à formação acadêmica: 10 sujeitos são pós-graduados, 

sendo 5 Lato Sensu, 3 Stricto Sensu – Mestrado e 2 Stricto Sensu – Doutorado; e 1 sujeito 

possui apenas o ensino médio. O Eigenvalue do fator 2 é de 3,98. 

Os sujeitos que compartilham este ponto de vista convergem em considerar o valor 

“(Nº 6) Boa reputação” como o mais presente (+3) entre todos os outros do OCP revisado. Os 

sujeitos, ao serem convidados a explicar como esse valor se manifestou, destacaram aspectos 

históricos para justificar tal percepção: “A Instituição ao longo de sua história tem prestado 
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bons serviços à sociedade, o que lhe proporcionou uma boa reputação.” (S01); ou em: “Por 

ser uma Instituição centenária e, ao longo dos anos, ter imprimido sua marca junto à 

comunidade como de excelência.” (S03); e ainda em: “A instituição tem boa reputação pelo 

tempo de existência e pelas atividades desenvolvidas dentro e fora dela.” (S10); e: “Pela 

credibilidade como instituição centenária e pela qualidade de ensino que hoje ainda está 

presente.” (S26). Além das características históricas, os sujeitos destacaram a qualidade da 

educação ofertada como fonte da boa reputação da instituição: “A instituição sempre foi e 

continua sendo reconhecida pela comunidade interna, e também pela comunidade externa, 

como uma instituição que oferta educação de boa qualidade.” (S17). No mesmo sentido, 

destacou-se o ensino: “Ensino de qualidade e gratuito para a comunidade de João Pessoa.” 

(S29); e em:  

A instituição ainda neste aspecto, de um modo ou de outro, atravessando tanto 

descalabro, tenta manter essa reputação. E as pessoas, quem conhece já ou quem não 

conhece, principalmente quando fala da antiga Escola Técnica. É um florescer de 

boa expectativa, saudosismo – um sentimento bem gosto. (S39). 

E ainda de acordo com o sujeito citado acima, a Boa Reputação tem origem nas: “[...] 

atividades desenvolvidas, especificamente no âmbito do ensino... Buscando qualificar os 

docentes para preparar com adequado aperfeiçoamento os alunos visando o mercado de 

trabalho” (S39). Além disso, entre os valores classificados como mais presentes (+2), estão os 

valores “(Nº 13) Inovação”; “(Nº 25) Estabilidade/constância” e “(Nº 27) Garantia de 

Emprego”. 

Em contraposição aos valores mais presentes, os sujeitos que compõem o ponto de 

vista formado pelo fator 2 consideram a característica “(Nº 10) Compartilha informações 

livremente” como a menos presente entre todas do OCP revisado. Essa percepção é explicada 

por meio de observações como em: “Nem sempre suas informações [da organização] foram 

ou são compartilhadas, de forma livre e espontânea” (S03). Outros destacam a seriedade dessa 

característica e a classifica como um problema conhecido na instituição:  

Compartilhar é um problema seríssimo dentro da Instituição. Algo que já é 

conhecido e não se consegue mudar. Muitas vezes não é complicado. Pequenas 

ações podem ser realizadas para que a Instituição saiba o que acontece dentro de si 

mesma. (S11). 

Também houve quem ponderasse sobre as origens legais desse valor: “Compartilhar 

informações livremente não é uma característica de uma instituição pública (até por questões 

legais).” (S30); e quem expressasse suas experiências pessoais: “As informações não chegam 
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como deveriam no meu setor.” (S37). Ainda no espectro dos valores menos presentes (-2), 

encontram-se: “(Nº 14) Rapidez em obter vantagens das oportunidades”, “(Nº 17) Justiça” e 

“(Nº 19) Maior remuneração para alto desempenho”. 

5.1.4 FATOR 1: “Garantia de emprego (+3) sem foco em resultados (-3)” 

O fator 1 compartilha valores que correspondem a, aproximadamente, 27% do fator 2, 

50% do fator 3, 17% do fator 4 e é composto por 8 carregamentos significantes que explicam 

15% da variância deste estudo. Os carregamentos significantes são referentes aos Q sorts de 8 

sujeitos que possuem as seguintes características: 5 são da carreira docente e 3 são técnico-

administrativos; 4 ocupam cargo/função de gestão e 4 não; todos os sujeitos são do gênero 

masculino. Quanto à formação acadêmica: 6 são pós-graduados, sendo 2 Lato Sensu, 2 Stricto 

Sensu – Mestrado, 2 Stricto Sensu – Doutorado. O Eingenvalue do fator 1 é de 9,02. 

Os sujeitos que compartilham este ponto de vista convergem em considerar o valor 

“(Nº 27) Garantia de Emprego” como o mais presente (+3) entre todos os outros do OCP 

revisado. Essa percepção foi explicada pelos sujeitos, em parte, por conta da legislação, como 

em: “O fato de sermos servidores públicos nos garante uma estabilidade, a qual nos 

proporciona uma maior tranquilidade para trabalho.” (S24); “[A] Constituição Federal de 

1988 garantiu estabilidade e isso resultou em menor preocupação com a qualidade dos 

serviços prestados.” (S28); ou como em: “Despreocupação com a instabilidade funcional, pelo 

fato de ser composta por servidores concursados e de carreira.” (S38). Além das explicações 

legais, houve quem percebesse esse valor como uma garantia que permite uma maior 

proatividade: “A garantia de emprego é uma garantia espiritual para a proatividade. Contudo, 

devemos conservar a ambição do crescimento pessoal e profissional.” (S35). 

Além disso, ainda entre os valores classificados como mais presentes (+2), estão os 

valores “(Nº 6) Boa Reputação”; “(Nº 25) Estabilidade/constância” e “(Nº 26) Ser calma”. Em 

contraposição aos valores mais presentes, os sujeitos que compõem o ponto de vista formado 

pelo fator 1 consideram a característica “(Nº 23) Foco em resultados” como a menos presente 

entre todas do OCP revisado. Essa percepção é explicada por meio de observações como em: 

A partir de 1996, com o crescimento da instituição, foi cada vez menor a cobrança 

da qualidade nas atividades docentes. O professor foi ficando cada vez mais solto e 

sem obrigação de prestar contas do seu trabalho em sala de aula. (S28). 
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Entre os demais valores classificados como menos presentes (-2) estão: “(Nº 4) Ser 

competitiva”; “(Nº 8) Clara Filosofia de Orientação” e “(Nº 15) Correr riscos/ousar”. 

Na próxima seção, serão comparados os valores organizacionais identificados por esta 

pesquisa com os valores organizacionais declarados pela organização, com o objetivo de 

responder parcialmente
54

 o terceiro objetivo específico desta pesquisa: comparar as noções de 

missão, visão e valores identificados pela pesquisa com as declarações formalizadas pela 

organização. 

5.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES IDENTIFICADOS E OS VALORES 

INSTITUCIONALMENTE DECLARADOS 

Para realizar a comparação entre os valores declarados e os valores encontrados por 

meio desta pesquisa, foi preciso realizar algumas relações e aproximações de significados 

entre esses dois diferentes conjuntos. Na primeira coluna do quadro a seguir, estão elencados 

os valores declarados oficialmente pelo IFPB e, na segunda coluna, os valores do OCP 

revisado com os respectivos Q values em cada um dos 4 fatores encontrados por esta 

pesquisa. Os valores do OCP revisado presentes na segunda coluna foram considerados, pelo 

pesquisador, parte ou elemento constituinte da ideia por trás dos valores declarados 

oficialmente elencados na primeira coluna.  

VALOR DECLARADO VALORES DO Q SET
55

 Q values por fator 

F1 F2 F3 F4 

Ética Justiça +1 -2 -2 -2 

Assumir Responsabilidade Individual 0 0 +1 -3 

Ser reflexiva/cautelosa +1 0 0 +1 

Desenvolvimento Humano Foco em pessoas 0 -1 +1 +1 

Inovação Inovação -1 +2 -1 -1 

Compromisso Social e Ambiental Ser socialmente responsável +1 0 +1 +3 

Qualidade e excelência Ênfase na qualidade -1 +1 0 0 

Transparência Compartilhar informações livremente 0 -3 -1 0 

Respeito Comparado apenas com o conteúdo das entrevistas 

%  EXPLICATIVO DA VARIÂNICA TOTAL56 15% 14% 10% 9% 

% EXPLICATIVO DA VARIÂNCIA RELATIVO57  31,25% 29,16% 20,83% 18,75% 

Tabela 2 Comparação dos valores declarados com as classificações dos valores encontrados pela pesquisa  

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Para exemplificar, o valor declarado Transparência foi associado ao valor 

Compartilhar informações livremente. Mesmo não contendo rigorosamente as mesmas ideias, 

                                                 
54  A comparação das ideias de missão e visão está na seção 5.4. 
55  Valores do OCP revisado. 
56  Os quatro fatores encontrados representam 48% da variância deste estudo. 
57  Considerando apenas os quatro fatores encontrados por meio do processo de redução estatística. Os quatro fatores 

alcançados por esta pesquisa representam 48% da variância total do estudo. 
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esses dois valores, quando confrontados, permitem o surgimento de indícios da presença ou 

não do valor declarado pela organização. Alguns valores declarados foram associados a mais 

de um valor do OCP revisado e, além disso, pelo uso de técnicas de coleta e interpretação 

mistas, também foi possível encontrar referências da presença ou não desses valores com base 

no discurso dos sujeitos que participaram da entrevista. Portanto, comparar-se-á, a partir de 

agora, cada um dos valores declarados com os resultados da desta pesquisa. 

5.2.1 ÉTICA 

O valor Ética foi declarado no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 do 

IFPB como o “Requisito básico orientador das ações institucionais” (IFPB, 2015, p. 11). A 

definição de Ética contida no dicionário Michaellis é: 

1. Ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, 

valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da 

vida humana, a natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, 

tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o 

comportamento humano. 2 Conjunto de princípios, valores e normas morais e de 

conduta de um indivíduo ou de grupo social ou de uma sociedade. (DICIONÁRIO 

MICHAELIS ONLINE). 

 Com base nos resultados das análises dos dados quantitativos e na definição acima, há 

indícios que, de fato, há na organização alguma presença do valor Ser Reflexiva/cautelosa 

sobre suas Ações (F1=1, F2=0, F3=0, F4=1)
58

, em convergência com o objetivo da Ética 

presente na definição acima citada. Esses indícios são formados pelos diferentes pontos de 

vista (fatores) obtidos pelos Q sorts, nos quais, em nenhum desses fatores, o valor Ser 

reflexiva/cautelosa sobre suas ações foi classificado no espectro negativo, ou seja, não foi 

classificado no campo dos valores menos presentes. 

Contudo, a percepção da presença do valor Justiça (F1=1, F2=-2, F3=-2, F4=-2) 

parece não convergir com a definição de Ética, pois, para 3 dos 4 pontos de vista encontrados 

nesta pesquisa, o valor Justiça ocupa o espectro negativo das classificações (-2, -2, -,2) e tem 

como explicações as seguintes afirmações: “Internamente predominam as indicações políticas 

sobre as técnicas, beneficiando apoiadores da gestão em detrimento dos servidores mais 

competentes” (S01), ou como em: “A falta de justiça está relacionada com a falta de 

reconhecimento no desempenho profissional” (S22); também há sujeitos que acreditam que o 

valor da Justiça é “Para uns e outros não” (S14).  

                                                 
58  Fator 1 (F1); Fator 2 (F2); Fator 3 (F3); Fator 4 (F4) da análise quantitativa dos dados dos Q sorts – c. Tabela 1, p. 105. 
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A ideia de responsabilização também foi associada às ideias de obrigação e dever 

contidas na definição de Ética citada anteriormente; contudo, na organização pesquisada, o 

valor Assumir responsabilidade individual chegou a ser classificado por um dos pontos de 

vista (fator 4) como o menos presente entre todos do OCP revisado. Já para os demais, esse 

valor é classificado ora como neutro, ora como presente (F1=0, F2=0, F3=+1, F4=-3).  

 Por outro lado, com base na análise de conteúdo das entrevistas, especialmente da 

questão na qual os sujeitos puderam confrontar os valores declarados com os valores do OCP 

revisado – Questão 3
59

, é possível verificar o número de sujeitos e o contexto que um valor 

declarado pela instituição foi mencionado. No caso em questão, o valor Ética foi citado por 5 

sujeitos dos 8 entrevistados (3 docentes e 1 técnico-administrativo). O conteúdo dessas 

citações foi o seguinte: entre os professores, dois destacaram a presença do valor na 

instituição: “nós temos ética entre os meus colegas, na minha vivência” (S19); “das mais 

antigas [características] que eu tenho aqui está a ética, que sempre esteve presente em todos 

os estudos em que a gente se coloca, inclusive como servidor público. Então a ética sempre 

esteve presente” (S21). O terceiro docente apenas destacou a importância da Ética em: “A 

ética profissional, a dignidade da pessoa humana são fatores importantes para que a gente 

possa processar as boas qualificações do ser humano.” (S39). O técnico-administrativo que 

mencionou a Ética a comparou com outro valor e destacou que o compromisso social é mais 

presente: “A ética, o compromisso social fica à frente.” (S20). 

 Da análise conjunta dos dados quantitativos e qualitativos sobre o valor Ética, é 

possível verificar as contradições previstas por Vergara (2012) sobre objetos de pesquisa 

quando observados por métodos mistos de investigação. Ocorre que a análise dos dados 

quantitativos tende a classificar, por dedução, que o valor Ética não está entre os mais 

presentes. Contudo, há indícios explícitos da presença da Ética entre as análises dos dados 

qualitativos extraídos das entrevistas. Ou seja, a Ética está presente no discurso dos sujeitos, 

mas há indícios contextuais que ela não está entre os valores mais presentes. 

5.2.2 DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O valor Desenvolvimento Humano foi declarado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019 do IFPB como o objetivo de “Fomentar o desenvolvimento humano, 

                                                 
59  Ver APÊNDICE A - ROTEIRO PARA A SESSÃO DE COLETA DE DADOS. 
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buscando sua integração à sociedade por meio do exercício da cidadania, promovendo o seu 

bem-estar social” (IFPB, 2015, p. 11). O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no Brasil, explica que o conceito de Desenvolvimento Humano: 

[...] nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para 

que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. 

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de 

uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem 

de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas 

oportunidades e capacidades (PNUD). 

A definição do PNUD não ignora o papel da renda para o Desenvolvimento Humano, 

mas não a considera o objetivo final desse desenvolvimento, apenas um meio. Para o 

Programa: 

A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu 

fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é 

transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano. O conceito 

de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o 

avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente 

econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que 

influenciam a qualidade da vida humana. (PNUD).  

Com base nos resultados das análises dos dados quantitativos e na definição do PNUD 

para Desenvolvimento Humano, há indícios de que, de fato, há na organização a presença do 

valor Foco em pessoas – em convergência com as ideias presentes no valor Desenvolvimento 

Humano do PNUD. Entre os quatro agrupamentos de pontos de vista (fatores) encontrados 

por meio da análise dos dados quantitativos, verifica-se que o Foco em pessoas é classificado 

entre os mais presentes pelos fatores 3 e 4 (19% da variância total), é neutro para o fator 1 

(15% da variância) e é menos presente apenas para o fator 2 (14% da variância). Além disso, 

o Sujeito 23 narra: “[...] vi, claramente, a evolução desse conceito. Capacitação, qualificação 

dos servidores, com o único objetivo: ter as pessoas com a peça mais importante da 

organização, pois todo o processo de gestão da organização passa pelas pessoas.” (S23). O 

Foco em pessoas foi associado ao desenvolvimento profissional em: “A característica do 

IFPB é focar na realização profissional das pessoas” (S32).  

Com base na análise de conteúdo das entrevistas, especialmente da questão na qual os 

sujeitos puderam confrontar os valores declarados com os valores do OCP revisado – Questão 

3
60

, é possível verificar o número de sujeitos e o contexto em que o valor declarado pela 
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instituição foi mencionado. No caso em tela, o valor Desenvolvimento Humano foi citado por 

5 sujeitos dos 8 entrevistados (2 docentes e 3 técnico-administrativos). O conteúdo das 

citações dos sujeitos traz o seguinte: “Também trabalhamos com o desenvolvimento 

humano.” (S19).  

A manifestação do valor Desenvolvimento Humano, mais uma vez, foi associada ao 

desenvolvimento profissional pelo Sujeito 23 em: “A partir do momento que você se 

desenvolve profissionalmente, você resgata a sua autoestima, você resgata esse valor. Aí eu 

acho que você consegue se desenvolver muito mais enquanto ser humano.” (S23). Já o Sujeito 

20 compara o Desenvolvimento Humano com o compromisso social: “O Desenvolvimento 

humano tem a ver bastante [quanto à presença na organização]. Mas o compromisso social 

está à frente.” (S20). Outras menções ao valor Desenvolvimento Humano dão indícios de que 

se trata de um valor que vem sendo incorporado na organização nos últimos anos: “Aí depois 

vieram o desenvolvimento humano [...]” (S21); “Desenvolvimento humano – principalmente 

nos últimos 10 anos. Nos últimos dez anos, voltou-se mais para esse foco – a instituição 

começou realmente a apostar nisso. Pensando mais na pessoa.” (S27). 

 Da análise conjunta dos dados quantitativos e qualitativos sobre o valor 

Desenvolvimento Humano, não ocorreram muitas contradições como as previstas por Vergara 

(2012) sobre objetos de pesquisa quando observados por métodos mistos de investigação. Os 

dados quantitativos tendem a classificar o valor Foco em pessoas como presente. Além disso, 

há indícios explícitos da presença e do crescente ganho de importância do Desenvolvimento 

Humano na organização. Apenas com a aproximação entre os conceitos de Desenvolvimento 

Humano e o valor Foco em pessoas do OCP revisado não seria possível chegar a maiores 

conclusões sobre a presença ou não do Desenvolvimento Humano na organização, contudo, a 

análise de conteúdo das entrevistas da amostra qualitativa apresenta indícios da crescente 

importância do tema na organização. Entretanto, a noção de Desenvolvimento Humano dos 

sujeitos não se mostrou alinhada com as ideias e conceitos do PNUD, pois, ao destacarem 

apenas aspectos de desenvolvimento profissional, os sujeitos ignoraram os aspectos sociais e 

culturais. 

5.2.3 INOVAÇÃO 

O valor Inovação foi declarado no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 

do IFPB como o objetivo de “Buscar soluções para as demandas apresentadas” (IFPB, 2015, 
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p.11). Ocorre que o valor Inovação é o único valor com um correspondente idêntico no 

conjunto de valores do OCP revisado, portanto, é possível, a partir apenas desses dados, 

realizar inferências diretas. Assim, considerando os 4 pontos de vista (fatores) encontrados 

por esta pesquisa, apenas o grupo formado pelo fator 2 considera que este valor seja presente 

(+2), os outros três pontos de vista classificaram este valor no espectro dos menos presentes (-

1, -1, -1). Portanto, com base nos dados coletados por meio do Q sorts, a maior parte dos 

pontos de vista encontrados tende a classificar o valor Inovação entre os menos presentes. 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas, especificamente da questão na qual os 

sujeitos puderam confrontar os valores declarados com os valores do OCP revisado – Questão 

3, é possível verificar o número de sujeitos e o contexto em que o valor declarado pela 

instituição foi mencionado. No caso em tela, o valor Inovação foi citado por apenas 2 dos 8 

entrevistados, no seguinte contexto: “Nós temos bastante respeito [no contexto 

organizacional], [mas] não sei se tanta inovação, não é?” (S19). Apesar da aparente incerteza 

sobre a presença da Inovação, o Sujeito 19 a colocou entre os valores menos presentes ao 

classificá-la como -2 no questionário. Já o Sujeito 39 destaca que a inovação “teve uma boa 

parcela de inserção desse processo [de desenvolvimento da organização]” (S39) e chegou a 

classificá-la entre os valores mais presentes (+2). 

 Da análise conjunta dos dados quantitativos e qualitativos sobre o valor Inovação, não 

ocorreram muitas contradições. As análises classificam o valor Inovação como menos 

presente. Da análise dos dados quantitativos é possível afirmar que esse valor é considerado 

menos presente por 3 dos 4 pontos de vista encontrados pela pesquisa. Da análise qualitativa, 

é possível observar que apenas 2 sujeitos mencionaram o tema da Inovação
61

; desses, 1 sujeito 

não percebe a presença da Inovação e outro destaca que se trata de um valor em processo de 

“inserção” na organização. Logo, os resultados dessas análises em conjunto conduzem ao 

resultado de que o valor Inovação é menos presente na organização. 

5.2.4 COMPROMISSO SOCIAL E AMBIENTAL 

 O Compromisso Social e Ambiental foi declarado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019 do IFPB ao destacar que a organização “Participa efetivamente das 

ações sociais e ambientais, cumprindo seu papel social de agente transformador da sociedade 

                                                 
61  Referentes à Questão 3 da entrevista. 
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e promotor da sustentabilidade.” (IFPB, 2015, p. 11). A International Standards Organization 

(ISO) conceitua Responsabilidade Social no contexto organizacional como a: 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 

atividades62 na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 

transparente e ético que: seja consistente com o desenvolvimento sustentável, a 

saúde e o bem-estar da sociedade; considere as expectativas dos stakeholders; esteja 

em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com normas 

internacionais de comportamento; seja integrado por toda a organização e praticado 

em seus relacionamentos63. (ISO 26000). 

 A norma também explica que o “objetivo da responsabilidade social é contribuir para 

o desenvolvimento sustentável” (ABNT NBR ISO 26000, p. VII) e que esse desenvolvimento 

sustentável é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades”
64

 (ABNT NBR ISO 

26000, p. 4). 

Portanto, com base nos resultados das análises dos dados quantitativos e nas 

definições de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, há indícios de que, de fato, há na 

organização a presença do valor Ser Socialmente Responsável – em convergência com o valor 

do Compromisso Social e Ambiental. Esses indícios são formados pelos diferentes pontos de 

vista (fatores) obtidos pelos Q sorts, nos quais, para 3 dos 4 pontos de vista, o valor Ser 

Responsável Socialmente foi classificado entre os mais presentes (F1=+1, F2=0, F3=+1, 

F4=+3).  

A percepção da presença do valor é associada ora à ideia de assistência: “A 

organização tem realmente prestado assistência ao servidor e ao aluno.” (S06); ora à ideia de 

que a instituição é fonte das mudanças sociais: “[...] As mudanças sociais começam dentro da 

escola. Esta é a maior característica de nossa instituição.” (S09). Por outro lado, há também a 

percepção de que o Compromisso Social sofre interferências negativas devido à falta de 

cobranças: “O Campus deveria cobrar mais dos seus servidores, professores, alunos e, enfim, 

de todos que compõem o quadro da Instituição para juntos caminharmos numa mesma direção 

em prol de todos e para todos.” (S2). Apesar disso, como já mencionado, a maioria dos pontos 

                                                 
62  NOTA DA ISO 26000: Atividades incluem produtos, serviços e processos.  
63  NOTA DA ISO 26000: Relacionamentos referem-se a todas as atividades dentro da esfera de influência da organização. 
64  NOTA DA NORMA: Desenvolvimento sustentável refere-se à integração de objetivos de alta qualidade de vida, saúde e 

prosperidade com justiça social e manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em toda a sua diversidade. Esses 

objetivos sociais, econômicos e ambientais são interdependentes e reforçam-se mutuamente. Desenvolvimento sustentável 

pode ser tratado como uma forma de expressar as expectativas mais amplas da sociedade como um todo. 
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de vista (fatores) converge em direção a uma percepção de que Ser Responsável Socialmente 

é um valor presente na organização. 

Com base na análise de conteúdo das entrevistas, é possível verificar o número de 

sujeitos e o contexto em que o valor declarado pela instituição foi mencionado. No caso em 

questão, o valor Compromisso Social e Ambiental foi citado por 4 sujeitos dos 8 entrevistados 

(3 docentes e 1 técnico-administrativo, sendo que 3 ocupam cargos de gestão). Para esses 

sujeitos: “O compromisso social e a ética sempre estiveram presentes” (S21); ou ainda: “[...] o 

compromisso social e ambiental é mais forte [entre os demais valores declarados]” (S20); 

“Ela é distinta [a organização] porque tem essa característica de compromisso social muito 

forte.” (S05). Contudo, o trecho que trata do aspecto Ambiental ainda não é percebido com a 

mesma intensidade para os sujeitos que participaram das entrevistas: “[...] esse compromisso 

ambiental existe, mas ainda precisa ser intensificado” (S05); alguns são taxativos quanto à 

presença do aspecto Ambiental do valor: “Compromisso social! Não compromisso 

ambiental!” (S19); e, para 2 dos 4 sujeitos que se manifestaram sobre esse valor, o aspecto 

ambiental vem se tornando mais presente em consequência da presença do aspecto social: “o 

[compromisso] ambiental sendo arrastado pelo social” (S20); “por tabela, [o compromisso 

social] tem levado o ambiental junto.” (S20). 

 Da análise conjunta dos dados quantitativos e qualitativos sobre o valor Compromisso 

Social e Ambiental, é possível verificar as contradições previstas por Vergara (2012) sobre 

objetos de pesquisa quando observados por métodos mistos de investigação. Ocorre que, da 

análise dos dados quantitativos, o valor Ser Responsável Socialmente está entre os mais 

presentes. Contudo, devido à natureza dual do valor em questão (social e ambiental), 

existiram algumas divergências, especialmente quanto ao aspecto Ambiental – que é 

percebido como em processo de inserção na cultura organizacional. Outra contradição é que 2 

dos 4 sujeitos que citaram a maior presença do valor Compromisso Social e Ambiental 

classificaram o valor Ser Socialmente Responsável entre os menos presentes na parte 

quantitativa desta pesquisa.  

5.2.5 QUALIDADE E EXCELÊNCIA 

O valor Qualidade e Excelência foi declarado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019 do IFPB associado à ação de “Promover a melhoria contínua dos 

serviços prestados.” (IFPB, 2015, p.11). 
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Considerando o valor Ênfase na qualidade como correspondente no OCP revisado para 

comparar com o valor declarado Qualidade e Excelência, pode-se observar que, o fator 1, que 

explica a maior parte da variância total da pesquisa (15%), considera esse valor como menos 

presente (-1); os fatores 3 e 4 classificam como neutro (19% da variância total); e o fator 2, 

que explica 14% da variância total, classifica a Ênfase na Qualidade como mais presente (+1). 

Portanto, a maior parte dos pontos de vista percebe o valor Ênfase na Qualidade como neutro. 

Nenhum dos sujeitos citou positiva ou negativamente o valor qualidade ao responder à 

questão que confrontava os valores declarados com os valores do OCP revisado (Questão 3). 

Apesar disso, 2 dos 40 sujeitos da amostra quantitativa classificaram o valor Ênfase em 

Qualidade como o mais presente de todos (+3), e o Sujeito 18 explicou essa percepção da 

Ênfase na Qualidade por meio de um exemplo: “Exemplo: maior aceitação do aluno egresso 

no mercado de trabalho.” (S18); já o Sujeito 30 associa as ideias de inovação e ensino para 

explicar a presença da qualidade na organização: “Inovação na qualidade de ensino.” (S30).  

Da análise do conteúdo das entrevistas, nenhum sujeito citou a qualidade ou a 

excelência no contexto da Questão 3. Contudo, ocorreram menções ao valor Qualidade em 

outras partes da entrevista nos seguintes contextos: “A questão da qualidade do que se está 

fazendo em sala de aula hoje está bastante comprometida pela falta de um acompanhamento 

sistemático, de um apoio” (S28). Já o Sujeito 39 sugere que o valor qualidade está associado a 

períodos anteriores da organização: “principalmente quando se fala da antiga Escola Técnica, 

é um florescer de boas expectativas, saudosismo – um sentimento bem gostoso. Isso é o que 

dá essa qualidade de muita gente [querer] vir para cá [...]” (S39). 

Portanto, o valor Qualidade e Excelência, quando comparado com o valor Ênfase em 

Qualidade, tende a ser percebido como um valor neutro. E, no discurso dos sujeitos, há 

menções contraditórias sobre a presença desse valor. 

 

5.2.6 TRANSPARÊNCIA 

O valor Transparência foi declarado no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-

2019 do IFPB associado à ação de “Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

publicização das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade” (IFPB, 2015, 

p. 11). Mendieta (2012, p. 15-22) explica que a transparência é uma variável incentivadora de 

um bom governo porque:  
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a) A transparência é o primeiro passo para a prestação de contas [...] é essencial para 

a participação não manipulada [...] é importante para a eficiência e eficácia 

governamental [...] é um elemento essencial para a recuperação de legitimidade dos 

poderes públicos. 

 

 O autor ainda cita uma definição de transparência que a classifica como “O fluxo 

incremental de informação oportuna e confiável de caráter econômico, social e político, 

acessível a todos os atores relevantes” (KAUFMANN; KRAAY, 2002 apud MENDIETA, 

2012, p. 10).  

A análise dos dados quantitativos do valor Compartilha informações livremente do 

OCP revisado foi a adotada para realizar a comparação com o valor declarado Transparência. 

Deste modo, chegou-se aos seguintes resultados: nenhum dos pontos de vistas encontrados 

por esta pesquisa classificou o valor Compartilha informações livremente como um valor 

mais presente. Dos 4 pontos de vista encontrados (fatores), 2 classificaram esse valor no 

espectro negativo dos menos presentes (-3 e -1) e 2 pontos de vista o classificaram como um 

valor neutro (0). Essa característica é explicada pelos sujeitos nos seguintes contextos: “Nem 

sempre suas informações foram ou são compartilhadas, de forma livre e espontânea.” (S3); 

“Compartilhar é um problema seríssimo dentro da Instituição. Algo que já é conhecido e não 

se consegue mudar. Muitas vezes não é complicado. Pequenas ações podem ser realizadas 

para que a Instituição saiba o que acontece dentro de si mesma.” (S11); “Compartilhar 

informações livremente não é uma característica de uma instituição pública (até por questões 

legais).” (S30); “As informações não chegam como deveriam no meu setor.” (S37). 

Da análise do conteúdo das entrevistas, apenas 2 sujeitos citaram a transparência no 

contexto da Questão 3. O Sujeito 21 destacou que “Houve uma época em que não se pensava 

na transparência como se pensa hoje” (S21); já o Sujeito 20 salienta que “Todas existem 

[características/valores declarados] em determinados pontos”, o que, segundo o próprio 

sujeito, inclui a transparência. Em nenhum outro momento das entrevistas, além do contexto 

da Questão 3, foram feitas outras referências ao valor Transparência. 

5.2.7 RESPEITO 

O valor Respeito foi declarado no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 

do IFPB associado à ação de “Ter atenção com alunos, servidores e público em geral” (IFPB, 

2015, p. 11). A análise do valor declarado Respeito não utilizou os valores do OCP revisado 

para estabelecer o seu grau de presença ou não. Essa decisão foi tomada pela dificuldade em 
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associar os valores do OCP revisado com a ideia de respeito e, por esta razão, a comparação 

será realizada apenas com base no conteúdo das entrevistas.  

Dessa forma, da análise do conteúdo das entrevistas, observaram-se opiniões como a 

do Sujeito 28, o qual afirma que o valor Respeito é mais presente até mesmo que o valor 

Garantia de Emprego e assim explica suas razões: 

O tratamento dos gestores que passaram pela instituição – na época era diretor geral, 

depois passou a ser diretor do CEFET... sempre houve tratamento cordial com os 

docentes, nunca houve assim, nunca percebi atitudes arbitrárias, atitudes autoritárias 

da gestão desse campus – desde quando eu cheguei aqui. (S28). 

Já o Sujeito 19 destaca que: “Nós temos bastante respeito [entre os valores da 

organização]”; ou ainda: “O respeito existe” (S20); e, para o Sujeito 21, o valor Respeito 

ocupa uma posição privilegiada comparado aos outros valores declarados: “Respeito – como 

o topo da ideia, você respeita as pessoas, o indivíduo, o ser humano [...] então há o respeito ao 

meio ambiente [...]” (S21). Portanto, 4 dos 8 sujeitos mencionaram o valor Respeito e todos 

eles o classificaram como presente. 

As definições de valor utilizadas nesta pesquisa dizem respeito a um contexto cultural, 

de formação ao longo do tempo e cujas origens estão relacionadas ao conjunto de 

experiências compartilhadas pelos membros de um grupo inseridos em um mesmo contexto 

(SCHEIN, 2010; HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). Portanto, essas definições não 

dizem respeito apenas à construção de discursos ou de um conjunto de palavras mais ou 

menos articuladas declaradas em um documento. O ato de declarar valores organizacionais 

em um plano estratégico parece não ser garantia da presença desses valores na organização. 

Por outro lado, conhecer os verdadeiros valores organizacionais que se formaram no passado 

e atuam no presente, associados a uma perspectiva clara de futuro, pode ser uma atitude 

geradora de tensão criativa (SENGE, 2013), pois permite conhecer o hiato entre a verdadeira 

situação do presente e o futuro desejado, ou seja, “A realidade atual torna-se uma aliada, não 

mais uma inimiga. Ter uma perspectiva precisa e criativa da realidade atual é tão importante 

quanto ter uma visão nítida.” (SENGE, 2013, p. 231). Por esta razão, foi proposto o objetivo 

de comparar os valores identificados pela pesquisa como os valores declarados. Trata-se, 

portanto, de um primeiro passo para saber o verdadeiro esforço necessário para alcançar os 

objetivos da organização. O oposto dessa atitude é manter a construção de discursos que não 

refletem a verdadeira identidade organizacional, deixando a organização permanentemente 

em estado de desconhecimento sobre si mesma. 
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Não está de acordo com o referencial teórico sobre valores organizacionais desta 

pesquisa a perspectiva na qual os valores são promessas feitas hoje para serem construídas no 

futuro, ou como uma norma programática, que é declarada hoje para ser alcançada em algum 

ponto mais à frente no espectro temporal. Entende-se a noção de valor como algo presente 

hoje e que foi construído por experiências coletivas no passado (SCHEIN, 2010; 

HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). Alguns dos valores declarados pelo IFPB 

parecem seguir uma lógica de construção de discurso socialmente aceitável para que a 

organização não exponha a sua verdadeira natureza, e para que ela possa se legitimar perante 

a sociedade, mesmo que, na realidade, outros valores tenham mais importância para os 

membros da organização. 

Neste ponto, faz-se necessária a seguinte observação: as inferências realizadas até aqui 

não buscam julgar se a presença desse ou daquele valor é melhor ou pior para a organização. 

Essa apreciação deve ser fruto de reflexões em outros contextos que não apenas pela leitura 

destas páginas. Outro ponto a se destacar é que a identificação dos valores organizacionais 

realizada nesta pesquisa está construída com base em uma hierarquia polarizada de valores 

representada por termos como Mais Presente e Menos Presente. Contudo, a simples 

classificação de um valor como Menos Presente não é o mesmo que dizer que esse valor é 

ausente – apenas quer dizer que outros valores são mais presentes (ou mais percebidos) em 

uma hipotética hierarquia de valores. Além disso, a perspectiva de sistema aberto de 

Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) leva em conta que a organização pesquisada está 

inserida em um contexto de valores mais amplos e que esses influenciam os resultados de 

diagnósticos culturais como o realizado por esta pesquisa. 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS NOÇÕES DE MISSÃO E VISÃO DOS SERVIDORES 

 

 Para alcançar o objetivo de identificar as noções de missão e visão dos servidores, 

foram realizadas entrevistas com 8 sujeitos que compõem um subgrupo da amostra 

quantitativa deste estudo. As entrevistas foram gravadas digitalmente e apenas as respostas 

foram transcritas, totalizando 7 horas e 20 minutos de áudio e 54 páginas de transcrições. As 

autorizações de cada um dos sujeitos para realização das entrevistas foram formalizadas por 

meio de Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, cujo conteúdo foi previamente 
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aprovado por comitê de ética em pesquisa
65

. Além disso, para identificar parte da noção de 

visão dos sujeitos sobre o futuro da organização, foi solicitada, para cada um dos 8 sujeitos, a 

criação de 1 desenho que representasse graficamente uma imagem desse futuro. 

 Tanto o conteúdo das transcrições quanto os desenhos mencionados no parágrafo 

anterior foram inseridos no software NVIVO PRO Versão 11. Esse software foi utilizado para 

facilitar o processo de análise dos conteúdos, bem como permitir o cruzamento das análises de 

conteúdo com os dados e resultados da análise quantitativa desta pesquisa, o que facilitou 

também o processo de triangulação metodológica.     

 O perfil dos sujeitos da amostra qualitativa é formado, quanto à carreira, por 5 

docentes e 3 técnico-administrativos. Entre os 5 docentes, 2 possuem título de mestre, 2 têm 

título de doutor e 1 é especialista (pós-graduação Lato Sensu); dos 3 técnico-administrativos, 

1 é especialista, 1 concluiu o ensino superior e o terceiro o ensino médio. Entre os valores 

mais presentes (+3) para os sujeitos da amostra qualitativa estão: Distinção - ser diferente de 

outras organizações (2 sujeitos); Assumir responsabilidade Individual; Boa reputação (2 

sujeitos); Estabilidade/constância; Foco em pessoas; Garantia de emprego. E entre os valores 

classificados como menos presentes (-3) estão: Baixo conflito (2 sujeitos); Ser competitiva (2 

sujeitos); Correr/riscos Ousar; Foco em resultados e Reconhecimento para o alto desempenho. 

Na próxima seção serão apresentadas as análises e os resultados do objetivo de identificar a 

noção de missão dos sujeitos. 

 

5.3.1 Noções sobre a missão 

Tendo em vista a missão declarada oficialmente pela organização em estudo, a saber:  

Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e 

modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de 

contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na 

construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.66 

Procedeu-se um exercício de análise de conteúdo das respostas à Questão 6 da 

entrevista para identificar a noção dos sujeitos sobre o propósito da organização. Todos os 8 

sujeitos que participaram dessa fase da pesquisa informaram que tinham conhecimento sobre 

                                                 
65 CAAE 62248116.4.0000.5185. CEP IFPB. 
66 Disponível em: < http://www.ifpb.edu.br/gestao-a-vista>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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o conteúdo da missão declarada, não necessariamente “palavra por palavra” (S21), mas como 

a fonte de algo que poderia representar um “sonho” (S19), ou um elemento basilar da 

instituição como quando classificada como os “pilares” (S23) da organização. Três sujeitos 

declararam que participaram do processo de redação do conteúdo dessa missão. 

Para aprofundar o entendimento sobre o tema, a técnica dos 5 “Por quês?” (COLLINS; 

PORRAS, 1996) foi utilizada durante as entrevistas para tentar chegar à essência sobre quais 

são os elementos subjacentes ao propósito/missão da instituição. Desse modo, foi questionada 

a importância da atual declaração de missão da organização e, em seguida, a importância do 

conteúdo das respostas foi novamente questionado, até que os resultados começassem a se 

repetir, gerassem sínteses ou até que o pesquisador percebesse que o sujeito aparentava 

desconforto
67

 devido aos repetidos questionamentos. Uma consulta de frequência de palavras 

nos trechos mais relevantes
68

 das respostas a essa pergunta resultou na nuvem de frequência 

de palavras
69

 da Figura 28 a seguir. 

 
Figura 28 Nuvem de frequência de palavras do conteúdo das respostas à Questão 6. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Como é possível observar, a Figura 28 apresenta algumas das palavras contidas no 

próprio conteúdo da missão declarada e que foram reproduzidas nas respostas dos sujeitos. 

                                                 
67 Suspiros, expressões faciais e até mesmo manifestações orais sobre o desconforto foram considerados. Não se percebeu 

necessário chegar ao 5º “por quê?’ na entrevista de nenhum dos sujeitos. 
68 Foram excluídos trechos em que os sujeitos narram experiências ou fatos que não estavam relacionados com o conteúdo da 

pergunta, a fim de evitar a inclusão de palavras sem relevância para esta pesquisa em consultas de frequências de palavras 

ou em consultas textuais. 
69 Quanto maior a palavra com relação às demais, maior a sua frequência no conteúdo pesquisado. Artigos, preposições, 

verbos auxiliares, interjeições, conjunções foram excluídos desta pesquisa.  
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Por esta razão, é fácil notar a presença de palavras como formação, ensino, pesquisa, 

extensão, sociedade, cidadão e profissional, mas os maiores destaques foram as palavras 

Pessoas e Conhecimento, as quais não fazem parte da redação da missão declarada.  

 Prosseguindo no processo de exploração dos dados das entrevistas, foi realizada, mais 

uma vez, uma consulta de frequência de palavras, contudo, desta vez, apenas para a primeira 

resposta (resposta ao primeiro “Por quê?”). O resultado da consulta pode ser observado na 

Figura 29, na qual notadamente a discussão do tema Ensino ganhou maior destaque. Foram 8 

citações do Sujeito 5, 6 citações do Sujeito 19, 5 do Sujeito 23, 3 do Sujeito 21 e apenas 1 

pelo Sujeito 20, portanto, 5 dos 8 sujeitos mencionaram a palavra Ensino 23 vezes na primeira 

resposta à questão nº 6. 

 

 
Figura 29 Nuvem de frequência de palavras das respostas à Questão 6 – 1ª resposta (R1) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 No primeiro nível das respostas (respostas ao primeiro “Por quê?” – R1), as palavras 

ensino (23 citações), pessoas
70

 (13 citações), formação (12 citações), profissional (12 

citações) e conhecimento (10 citações) foram as mais mencionadas pelos sujeitos. Alguns dos 

contextos nos quais a palavra Ensino se encontrava são: “É preciso que o ensino seja voltado 

para uma ação e essa ação traga reflexos que consolidem não só a formação técnica do aluno, 

                                                 
70 As consultas de frequências de palavras realizadas nesta pesquisa consideraram palavras derivadas como parte de uma 

mesma categoria. Portanto, pessoa ou pessoas são consideradas parte de um mesmo grupo ou categoria na contagem das 

frequências. 
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mas ainda a relação que ele vai ter com as outras pessoas na sociedade.” (S05). Outro 

contexto diz respeito à concepção do que seria o ensino: para esse sujeito, o “ensino é 

diferente de professor em sala de aula. [...] aquele ensino de professor no quadro e aluno na 

cadeira é um modelo ultrapassado.” (S19). Outro sujeito associou o termo ensino a outras 

atividades acadêmicas: “eu acredito que através desses pilares: ensino, pesquisa e extensão. 

[...] eles [os estudantes] conseguem sonhar com um futuro” (S23). 

A intenção de começar a exploração dos dados por meio de consultas de frequências 

de palavras é estabelecer uma visão ampla dos assuntos discutidos no conteúdo em análise e, 

como a Questão 6 da entrevista é a única que possui uma dinâmica de múltiplos níveis de 

respostas, entendeu-se pertinente essa modalidade de exploração inicial como parte da 

construção de uma narrativa analítica. Apesar disso, como será possível observar mais 

adiante, a quantificação de frequência de palavras ou temas não será a única abordagem para 

realizar as análises de conteúdo.  

Com base em uma síntese das ideias das primeiras respostas dos sujeitos à questão 6, o 

entrevistador formulou uma nova pergunta e questionou a importância das ideias contidas na 

síntese dessas respostas. A nuvem de frequência de palavras na Figura 30 mostra os termos 

mais usados nessa segunda resposta (R2): 

 
Figura 30 Nuvem de frequência de palavras das respostas à Questão 6 – 2ª resposta (R2) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 As palavras Pessoa/Pessoas (15 citações), cidadão (13 citações), sociedade (10 

citações); extensão, pesquisa e trabalho (9 citações) e bem
71

, formação e social (10 citações) 

foram as mais mencionadas pelos sujeitos. Alguns dos contextos em que a palavra 

Pessoa/Pessoas se encontra são: “O mundo do trabalho é feito por pessoas, se você não tiver 

valores humanos está tudo perdido.” (S19), ou, ainda segundo o mesmo sujeito: “[...] essa 

mão de obra é essa pessoa que vai produzir para o país daqui a algum tempo” (S19). Também 

foram expressadas visões como: “Se você não tiver uma sociedade minimamente organizada, 

com regras que permitam as pessoas conviver em paz [...] tudo mais fica comprometido.” 

(S28). Outros sujeitos entendem que parte da missão é “gerar pessoas com boas intenções” 

(S39); outro sujeito acredita que agindo de forma cordial e parceira é possível “[...] trazer o 

que tem de bom daquela pessoa.” (S20). 

 A técnica dos “Por quês?” prevê até cinco níveis de questionamentos sucessivos, 

contudo, não foi necessário chegar até o quinto nível em nenhum dos casos. Entre os 8 

sujeitos da amostra qualitativa, todos responderam aos 1º e 2º níveis de questionamentos; 7 

sujeitos chegaram ao 3º nível; e apenas 2 responderam até o 4º. Por esta razão, a próxima 

figura representa a fusão do conteúdo das respostas de nível 3 e 4. 

 
Figura 31 Nuvem de frequência de palavras das respostas à Questão 6 – 3ª e 4ª respostas (R3 + R4). 

Fonte: dados da pesquisa. 

 A exploração quantitativa quanto à frequência das palavras para aos níveis 3 e 4 das 

respostas apresentou as palavras: pessoas (16 citações), conhecimento (10 citações), social (9 

                                                 
71 No contexto de bem-estar, viver bem, crescer bem e cidadão de bem. Citada pelos sujeitos 19, 27 e 39. 
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citações), valores (8 citações) e mundo (6 citações) como as mais mencionadas pelos sujeitos. 

Nesses níveis de resposta (3 e 4), os sujeitos expressaram algumas ideias que podem compor 

o grupo de elementos subjacentes ao que está estabelecido pela declaração de missão. Para um 

desses, “O bem-estar da população.” (S20) é alcançado porque, “se eu tenho uma pessoa 

equilibrada, consciente das suas obrigações, conhecedor dos seus limites, então eu consigo 

fazer com que essa pessoa produza, porque ela foi qualificada para isso, com prudência, com 

ética [...]” (S20). Já o sujeito 39, ao se referir à palavra pessoa/pessoas, indicou que o 

elemento subjacente à declaração de missão é “[...] o equilíbrio social, onde as pessoas vivem 

sem tantos conflitos causados pela política social e econômica [...]” (S39), e que a 

importância de gerar pessoas com boas intenções (S39) é evitar que elas se aventurem no lado 

negativo das relações humanas, que envolve “agredir, matar, roubar” (S39). 

 Até este ponto foram observados os termos mais frequentes no conteúdo das 

entrevistas associados a algumas unidades de contexto. Ou seja, extraíram-se os temas com 

base no conteúdo. Agora, percorrer-se-á o caminho contrário: considerando os principais 

termos da declaração de missão, criou-se uma categoria de temas de codificação que 

posteriormente foi associada aos trechos com temas correspondentes. O resultado dessa 

codificação pode ser observado na Tabela 3, na qual cada código temático (coluna 1) baseado 

nas palavras da missão declarada está associado ao número de ocorrências/referências em 

cada nível de resposta. 

 

Palavras da Missão Declarada Resposta 1 Resposta 2 Resposta 3 Resposta 4
72

 TOTAL 

Cidadão 6 13 2 3 24 

Ensino 21 2 1 0 24 

Formação 12 8 4 0 24 

Profissional 12 7 4 0 23 

Extensão 10 9 1 0 20 

Sociedade 5 10 3 2 20 

Pesquisa 8 9 1 0 18 

Trabalho 5 9 0 0 14 

Educação 5 3 0 0 8 

Justa/justiça/justo 2 0 2 0 4 

Tecnológica ou tecnológico 3 1 0 0 4 

Sustentável ou sustentabilidade 0 1 1 0 2 

Inclusão 1 0 0 0 1 

Democracia 0 0 0 0 0 

Humanística 0 0 0 0 0 

TOTAL 90 72 19 5 186 

 

Tabela 3 Número de referências das palavras contidas na missão declarada no conteúdo das 

transcrições das entrevistas – número de referências agrupados pelo nível da resposta. 

Fonte: dados da pesquisa. 

                                                 
72 Apenas 2 sujeitos responderam ao 4º nível de questionamento. 
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Dos temas presentes na declaração de missão, Democracia e Humanístico não foram 

citados. Ocorreu que, a cada novo questionamento sobre a importância do conteúdo de uma 

resposta anterior, a incidência de citações de palavras contidas na missão declarada diminuiu 

e/ou surgiram outros temas que poderiam ser observados como a razão de fundo para o 

propósito da organização. Essa característica parece estar em convergência com o que Collins 

e Porras (1996) afirmaram sobre a técnica dos “Por quês”, a qual permite ao pesquisador uma 

aproximação do propósito central da organização. Mas também é possível identificar e 

distinguir aspectos latentes (SCHEIN, 2010) ou não declarados da missão da instituição.  

Esses exercícios exploratórios do conteúdo das entrevistas permitem uma visão 

panorâmica do conteúdo dos discursos dos sujeitos, contudo, trata-se de uma perspectiva 

atomizada (palavras/temas) e os resultados dão preferência apenas aos aspectos quantitativos 

da análise de conteúdo. Por essa razão, serão apresentados a seguir alguns resultados com 

base na análise qualitativa de conteúdo (BARDIN, 2016), com o objetivo de aprofundar a 

compreensão dos resultados quantitativos.  

A característica da análise qualitativa de conteúdo “é o fato de a inferência – sempre 

que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.) e não 

sobre a frequência da sua aparição.” (BARDIN, 2016, p. 146). Portanto, para além do 

pensamento quantitativo, verificaram-se os principais pontos abordados (índices) pelos 

sujeitos em cada uma das respostas, do primeiro “Por quê?” ao último (Quadro 7). 

 RESPOSTA 1 RESPOSTA 2 RESPOSTA 3 RESPOSTA 4 

S
0
5
 

 Formar cidadão completo 

(habilidades profissionais e sociais) 
Evitar alienação 

Levar a um estado de 

consciência social 

Solidariedade e 

sociedade evoluída 

S
1
9
 

 Formar pessoas com valores 

profissionais e sociais 

Mão de obra com 

valores humanos 

Senso crítico para saber se 

adaptar a um mundo de 

mudanças constantes 

- 

S
2
0
 

 Formar cidadãos, pessoas de bem Humanizar 
Sociedade justa, 

equilibrada e com ordem 

Pessoa equilibrada 

(produtivo, mas 

com valores sociais) 

S
2
1
 

 

Produzir conhecimento por meio de 

um modelo único (do ensino médio à 

pós-graduação) 

Construir o 

conhecimento 

gradativamente 

Sujeito reflexivo e crítico 

– com habilidades 

profissionais e sociais 

- 

S
2
3
 

 

Permitir que pessoas desfavorecidas 

socialmente consigam enxergar 

oportunidades 

Permitir que as pessoas 

compreendam a própria 

realidade 

Saber questionar a própria 

realidade 
 - 

S
2
7
 

Contribuir para uma sociedade 

melhor 

Promover não apenas a 

educação técnica, mas 

uma educação para 

cidadania 

Minimizar os conflitos 

sociais 
 - 

S
2
8
 Formação integral do cidadão 

(dimensão profissional + dimensão 

política) 

A política promove a 

ordem social que a 

dimensão do trabalho 

necessita para 

funcionar. 

-  - 
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S
3
9
 

Inserção social de pessoas mais 

carentes 

Formar pessoas com 

boas intenções por 

meio da estabilidade 

econômica 

Equilíbrio social; evitar 

conflitos sociais 
- 

Quadro 7 Índices presentes nas respostas à Questão 6. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Dessa forma, para o Sujeito 05, a missão da organização envolveria ideias como a de 

construir uma sociedade mais solidária/evoluída por meio do aumento da consciência social e 

da formação de cidadãos completos (com habilidades profissionais e sociais). O Sujeito 19 

compartilhou ideias que envolvem a ação de formar mão de obra com senso crítico e capaz de 

se adaptar a um mundo de mudanças constantes. O Sujeito 20 sugeriu a ação de formar 

cidadãos/pessoas de bem e produtivas com valores sociais e humanos com o objetivo de criar 

uma sociedade justa, equilibrada e com ordem. O Sujeito 21 construiu, por meio de suas 

respostas, a ideia de que a missão da instituição diz respeito à criação de um modelo de 

educação que permita a construção gradual do conhecimento respeitando as individualidades. 

O Sujeito 23 destacou que, ao permitir que as pessoas desfavorecidas socialmente conheçam e 

questionem suas próprias realidades, torna-se possível – para essas mesmas pessoas – 

enxergar novas oportunidades e resgatar a autoestima. O Sujeito 27 refletiu sobre a missão 

institucional do IFPB envolver a atividade de contribuir para uma sociedade melhor, o que 

minimizaria conflitos sociais por meio da educação técnica e cidadã. O Sujeito 28 sintetizou 

suas reflexões sobre a missão do IFPB com a ideia de promover a ordem social por meio da 

formação de cidadãos integrais, com conhecimentos técnicos e políticos, pois a ordem social, 

conquistada politicamente, é um pré-requisito necessário para que o mundo do trabalho possa 

se desenvolver. E, por fim, o Sujeito 39 refletiu sobre a necessidade da promoção do 

equilíbrio social por meio da inserção social de pessoas mais carentes, para evitar conflitos 

sociais em busca da felicidade. 

 As sínteses acima foram construídas com base em trechos das entrevistas destacados 

pelo pesquisador para que fosse possível, sem trazer todo o conteúdo das transcrições, 

sintetizar as principais ideias que orbitaram o tema da missão. Contudo, além das ideias 

sintetizadas acima, alguns outros temas emergiram da discussão da missão organizacional, 

como a ideia de evitar alienação (S05), de evitar que as pessoas se envolvam em conflitos 

sociais (S27, S39), em violência – agredir,  matar, roubar (S39), ou que o público-alvo da 

instituição seria formado por pessoas carentes ou desfavorecidas socialmente (S23, S39), e, 

ainda, a ideia de ordem (S20, S28) e equilíbrio social (S39). 
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 Em resumo, as análises quantitativas do conteúdo mostraram quais são as ideias que 

são compartilhadas entre sujeitos e a declaração institucionalizada da missão. As análises 

qualitativas permitiram sintetizar as principais ideias e os contextos nos quais elas foram 

expressadas. Por fim, no parágrafo anterior, foram apresentadas algumas ideias citadas pelos 

sujeitos e que parecem ter características de uma missão latente (SCHEIN, 2010), ou seja, faz 

parte da missão de modo subjacente porque a sua manifestação poderia ser considerada 

socialmente inaceitável. 

5.3.2 Noções sobre a visão 

Esta seção está dividida em duas subseções com base no modelo de Collins e Porras 

(1996), no qual o futuro desejado é composto por um objetivo audacioso de longo prazo e por 

uma descrição vívida desse futuro. Na primeira parte, serão apresentados os resultados das 

análises das questões de 8 a 12 do roteiro de entrevista. Já a descrição vívida será apresentada 

por meio das análises dos desenhos e das descrições feitas pelos sujeitos sobre como o futuro 

da organização seria caso esses objetivos fossem alcançados. 

5.3.2.1 Objetivos de longo prazo 

O objetivo audacioso de longo prazo tem como base a classificação de Collins e Porras 

(1996), a qual identificou que, entre os objetivos de longo prazo e em nível de visão de futuro, 

há a existência de quatro categorias (Quadro 4, p. 65): objetivos que buscam derrotar um 

inimigo coletivo da missão da organização, objetivos que buscam metas quantitativas ou 

qualitativas, objetivos que se espelham em outras organizações e objetivos que buscam uma 

transformação interna na organização. As questões de 8 a 12 do Roteiro da Sessão de Coleta 

de Dados objetivaram identificar as percepções dos sujeitos quanto a essas ideias, bem como 

identificar qual tipo de objetivo de longo prazo é o mais importante para a organização ora 

pesquisada. O Quadro 8 abaixo é resultado da análise qualitativa do conteúdo das respostas. 

SUJ. INIMIGO EM COMUM META MODELO EXEMPLAR TRANSFORMAÇÃO INTERNA 

S23 A própria gestão. Maior alinhamento 

estratégico dos gestores. 

- A transformação do Eu. 

S27 A política (a política de 

governo, não a política em 

sentido amplo). 

Menos evasão e 

reprovação de alunos. 

- Motivação dos servidores. 

S20 O próprio governo Aprimorar a nossa forma 

de trabalho, a gestão. 

UFPB (descentralização) Maior capacitação em gestão. 

S28 O grande inimigo é a 

indiferença da própria gestão 

em relação à missão. 

Acompanhamento mais 

sistemático das 

atividades docentes. 

Instituições de ensino da 

França – que acompanham 

atividades docentes. 

Mudanças de mentalidade. 
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S21 A ideia da separação. 

Desarticulação. 

Aumentar a 

permanência [produtiva] 

do aluno na instituição. 

- Compartilhamento de ideias, na 

comunicação. 

S05 O egoísmo. Mais comunicação para 

maior integração. 

- Direcionamento intenso para a 

comunicação interna. 

S3973 O sistema econômico. Diminuir o descompasso 

de inovação entre o 

mercado e a academia. 

Harvard/MIT. Despolitizar as indicações de 

cargos/funções. 

S19 A necessidade de trabalhar 

[do aluno]; 

 

A imaturidade do meu aluno 

na escolha do curso que ele 

vai fazer. 

Todo aluno deveria ser 

obrigado a passar por 

um projeto de pesquisa 

ou extensão; 

 

Todo professor deveria 

ter que, anualmente, 

apresentar um trabalho 

em parceria com outro 

colega; 

 

Todos deveriam ter a 

obrigação de interagir 

com o outro. 

- Encantar professor e o aluno. 

Quadro 8 Objetivos de longo prazo em nível de visão74 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Com base nas análises qualitativas do conteúdo das entrevistas, aparentemente, o 

objetivo de longo prazo da organização diz respeito a um processo de Transformação Interna 

no qual, segundo os sujeitos, envolveria uma mudança de mentalidade, uma mudança de 

cultura, pois essa: 

[...] mudança cultural precede todas as outras. Porque quando você muda de 

ambiente de uma organização para outra, que as pessoas têm outras atitudes você 

nota imediatamente que a instituição funciona de forma diferente. Seria um pré-

requisito para outras mudanças. (S28). 

 Em meio a esse processo de mudança cultural, também estariam inseridos aspectos 

que envolveriam a transformação do Eu, para o Sujeito 23: “a grande transformação está 

dentro da gente” (S23), e essa transformação, ainda segundo o mesmo sujeito, abarcaria o 

aumento do altruísmo e da empatia. Para o sujeito 19, a transformação interna envolveria um 

“encantamento” de alunos e professores de modo que a permanência na instituição 

representasse um motivo de felicidade, de orgulho. O sujeito explica esse “encantamento” da 

seguinte maneira: “É como se fosse assim: o aluno entrou ali [na sala de aula], eu fecho o 

mundo e dou o encantamento a ele [ao ponto] dele amar aquilo ali, de querer aquilo ali, de 

desejar aquilo ali.”. O sujeito 20 destaca que a grande transformação interna seria uma maior 

capacitação dos servidores em assuntos relacionados à gestão, porque “quando você tem uma 

noção de gestão, você consegue identificar alguns gargalos” (S20). E, no mesmo sentido da 

profissionalização da gestão, o Sujeito 39 recomenda que haja despolitização das indicações 

                                                 
73  O Sujeito 39 elegeu dois objetivos de longo prazo. 
74  Em destaque (azul) as respostas escolhidas pelos sujeitos para representar o objetivo audacioso de longo prazo do IFPB. 
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dos cargos de gestão e que apenas os sujeitos realmente competentes para esses cargos os 

ocupem. 

 Em resumo, a maior parte dos sujeitos (6 de 8) destacou que um objetivo de longo 

prazo em nível de visão envolveria uma Transformação Interna, uma mudança cultural que 

permitisse o encantamento de professores e alunos ao passo que a gestão se profissionalizaria. 

 Além dessa maioria formada entre os sujeitos da amostra qualitativa quanto à 

Transformação Interna, três sujeitos também destacaram a criação de algumas metas como 

parte de um objetivo de longo prazo em nível de visão. Essas metas estariam relacionadas 

com a maior permanência ou menor evasão de estudantes, mas “não permanência no sentido 

de que ele possa ficar [apenas] aqui, mas uma permanência com sucesso, dentro do que fora 

estabelecido para a formação do próprio estudante.” (S21). O Sujeito 27 explica que algo 

precisa ser feito sobre a evasão porque “Hoje ainda é muito alta.” (S27). Ainda entre os 

objetivos como metas, o Sujeito 39 destaca que academia e mercado estão em descompasso 

quanto à inovação e, como consequência disso, “A gente às vezes qualifica, mas não produz o 

equivalente ao que a inovação do mercado [exige]. Isso cria um hiato muito grande e 

desassocia o mundo acadêmico da realidade fática das relações sociais.” (S39). 

 Entre os objetivos de longo prazo de inimigo em comum, os resultados da análise do 

conteúdo das respostas mostram que o inimigo em comum percebido seria relativo às 

mudanças constantes das políticas de governo na área de educação e, por esta razão, o Sujeito 

20 classificou o governo [federal] como o inimigo da missão da organização. No mesmo 

sentido, o Sujeito 27 classificou como inimigo da missão da organização as “políticas de 

governo”. Houve também quem classificasse como inimigo a própria gestão – não uma gestão 

específica, mas uma gestão em sentido amplo, assim com explicada pelo Sujeito 28, nas 

situações em que é possível perceber a “[...] indiferença da própria gestão em relação à 

missão” (S28). 

 Por fim, o objetivo de longo prazo baseado em uma organização de referência foi a 

questão mais rejeitada entre as respostas. Para a maioria dos sujeitos, não haveria uma 

organização de referência, ou, ainda, a organização não deveria se espelhar em nenhuma outra 

organização. Apesar dessas respostas, 2 sujeitos destacaram as seguintes instituições como 

modelo de referência para o IFPB: a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), quanto a sua 

característica de descentralização da gestão; e a Universidade de Harvard e o Massachusetts 

Institute of Technology (MIT): 
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Harvard porque é uma instituição que pesquisa não só a inovação tecnológica 

propriamente dita, mas a inovação humana e social. [...] lá tem pessoas que têm 

ideias muito boas. E MIT também tem muito esse lado, um pouco mais voltado para 

o tecnológico. Se juntassem os players de um com os players do outro seria 

excelente. (S39). 

 O Sujeito 27 mencionou como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) às vezes é utilizado como referência dentro da organização, 

mas alertou que “[...] o IFRN não faz tudo melhor que a gente.” (S27) e, portanto, preferiu 

não escolher uma organização de referência. 

5.3.2.2 Descrição vívida do futuro 

A descrição vívida do futuro é a outra metade do futuro desejado
75

 no modelo de 

Collins e Porras (1996). Segundo os autores, é parte de um processo criativo e, por esta razão, 

foi solicitado aos participantes da pesquisa que representassem visualmente a imagem mental 

do futuro – em consonância com o conjunto de respostas que o próprio sujeito havida dado 

anteriormente. A partir de agora, então, será analisado cada um dos desenhos construídos 

pelos 8 sujeitos da amostra quantitativa. 

 
Figura 32 Desenho do Sujeito 05. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Para o Sujeito 05, o objetivo de longo prazo da organização seria do tipo 

Transformação Interna e envolveria a melhoria da comunicação interna entre os sujeitos, o 

que consequentemente geraria uma maior integração. A descrição vívida construída 

visualmente pelo sujeito e reproduzida na Figura 32 traz as diversas representações cujos 

pormenores (Quadro 9) serão analisados a partir de agora.  

                                                 
75  A primeira metade é o objetivo audacioso de longo prazo analisado na seção anterior. 



134 

 

A B C D E F G H I 

  
      

 

Quadro 9 Pormenores isolados do desenho do Sujeito 05. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para o Sujeito 05, no cenário I (A), “[...] a missão não está sendo consolidada porque 

não está havendo aquela coisa da integração” (S05). O pormenor A do Quadro 9 é a 

representação do cenário atual no qual: os indivíduos estão isolados (F), com trabalhos 

isolados (H), com perspectivas de futuro diferentes, inflexíveis, egoístas e individualizadas 

(D), as quais, para o Sujeito 05, são “fadadas ao fracasso” (S05). O sinal de interrogação (C) é 

um elemento de questionamento sobre aonde o cenário I (A) pode levar a organização e um 

sinal de que “as pessoas estão perdidas, elas não sabem exatamente o que estão fazendo” 

(S05). 

No cenário II (B), o Sujeito 05 descreve como seria o futuro em um contexto no qual 

os indivíduos se comunicam melhor. As pessoas olham uma para as outras (G), diferente do 

cenário I (A), em que todos estão de costas entre si. As setas curvas e convergentes (E) 

representam a flexibilidade, e nos cubos empilhados (I), o “trabalho é coletivo” (S05). 

Portanto, para o Sujeito 05, “Trabalhar sozinho não leva a nada. Ou você compartilha ou você 

não sai do lugar.” (S05). 

A descrição vívida do futuro (COLLINS; PORRAS, 1996) construída pelo Sujeito 05 

tem características de uma visão negativa (SENGE, 2013), ou seja, ela busca fugir do cenário 

atual no qual as pessoas possuem objetivos inflexíveis, egoístas. Desse modo, por meio da 

representação de um cenário indesejável (A) e de um outro desejável (B), a visão de futuro do 

Sujeito 05 é guiada parcialmente pelo receio de que nada mude no cenário atual. Para o 

Sujeito 05, a comunicação, a integração entre as pessoas e os objetivos levariam a um 

ambiente desejável de solidariedade, e este é o conceito sintetizador da visão de futuro desse 

sujeito: um futuro mais solidário (Figura 33). 

 

Figura 33 Pormenor do desenho do Sujeito 05 – Solidariedade. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

O próximo desenho a ser analisado é o do Sujeito 19, o qual escolheu, como objetivo 

de longo prazo da organização, algo que envolvesse uma Transformação Interna e um 

processo de “encantamento” de alunos e professores. A descrição vívida construída 

visualmente pelo sujeito e reproduzida na Figura 34 traz as diversas representações cujos 

pormenores serão analisados a seguir. 

 
Figura 34 Desenho do Sujeito 19. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A ideia geral representada no desenho do Sujeito 19 é de uma “Sala [de aula] gigante, 

cíclica, que as pessoas se veem” (S19). Nessa sala de aula, vários temas/disciplinas seriam 

abordados de maneira articulada/integrada e contextualizada, pois, segundo o sujeito: “Todos 

os problemas da humanidade envolvem muitos conhecimentos!” (S19). 

A B C D E F 

 
     

Quadro 10 Pormenores isolados do desenho do Sujeito 19. 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

A articulação dos temas/disciplinas ocorreria por meio da formação de grupos cíclicos 

(equipes) que se alternariam entre diversos temas/disciplinas diferentes (B, C, D, E, F). As 

figuras humanas (A) no desenho são orientadores e alunos pois, segundo o Sujeito 19, nesse 

futuro “não existe [diferença entre] professor e aluno” (S19). Nesse futuro, destaca o Sujeito 

19, deve haver colaboração, tecnologia e motivação. 
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A descrição vívida do futuro (COLLINS; PORRAS, 1996) construída pelo Sujeito 19 

tem características de uma visão positiva (SENGE, 2013), ou seja, representa apenas aspectos 

positivos do futuro, independentemente do medo ou receio de algo. Para o Sujeito 19, o 

encantamento do aluno e do professor – objetivo de longo prazo construído pelo próprio 

sujeito, seria consequência de um modelo de ensino que integrasse e articulasse diversas áreas 

do conhecimento por meio de pessoas com diferentes habilidades e conhecimentos 

trabalhando em equipe.  

A seguir, o desenho a ser analisado agora foi construído pelo Sujeito 20 e tem como 

base um objetivo de longo prazo de Transformação Interna que envolveria uma maior 

capacitação dos servidores na área de gestão. A descrição vívida construída visualmente pelo 

sujeito e reproduzida na Figura 35 traz as diversas representações cujos pormenores serão 

analisados adiante. 

 
Figura 35 Desenho do Sujeito 20. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O sujeito 20 escolheu representar o futuro por meio de um diagrama que apresenta a 

Reitoria do IFPB orbitada por diversos círculos que representam os campi da instituição. Para 

ilustrar como esse futuro seria, o sujeito narrou diversos casos reais de como um trabalho que 

poderia ser realizado de maneira mais dinâmica leva meses para ser concluído em razão da 

falta de articulação entre a Reitoria e os campi. Para o sujeito, o desenho pode ser sintetizado 

pela ideia de um “Grupo de trabalho que busca contínuo aprimoramento operacional, 

gerencial entre reitoria e campi.” (S20). A descrição vívida do futuro (COLLINS; PORRAS, 

1996) construída pelo Sujeito 20 tem características de uma visão positiva (SENGE, 2013), 
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ou seja, representa apenas aspectos positivos do futuro, independentemente do medo ou receio 

de algo.  

O desenho a ser analisado a seguir foi construído pelo Sujeito 21 e tem como base um 

objetivo de longo prazo de Meta que envolveria uma maior permanência produtiva do aluno 

na instituição. A descrição vívida construída visualmente pelo sujeito e reproduzida na Figura 

36 traz as diversas representações cujos pormenores serão analisados a seguir. 

 
Figura 36 Desenho do Sujeito 21. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O Sujeito 21 também escolheu um diagrama para auxiliar na descrição vívida do 

futuro da organização. Nesse diagrama, todas as áreas e atividades acadêmicas e de gestão 

trabalham de maneira articulada, integrada, com o foco na formação do estudante. 

A B C 

   

Quadro 11 Pormenores isolados do desenho do Sujeito 21. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Assim, no centro do desenho do Sujeito 21, está a formação do estudante (A), a qual 

se encontra, por sua vez, em articulação – representada por linhas de conexão (B), com todas 

as atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) relacionadas com as atividades de 

gestão como “gestão administrativa, gestão de processos, de pessoas” (S21). Para o Sujeito 
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21, todas as atividades da instituição (C) estão orientadas (focadas) para a formação do 

estudante, mas não apenas isso, essas atividades estão integradas e articuladas para isso. 

Já o desenho a ser analisado a seguir foi construído pelo Sujeito 23 e tem como base 

um objetivo de longo prazo de Transformação Interna que envolveria uma transformação 

pessoal. A descrição vívida construída visualmente pelo sujeito e reproduzida na Figura 37 

traz as diversas representações cujos pormenores serão analisados a seguir. 

 
Figura 37 Desenho do Sujeito 23. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Além de construir uma cena, o Sujeito 23 utiliza uma metáfora para explicá-la. As 

figuras humanas são pessoas “cegas” indo em direção à escola (pontilhado) para curar essa 

condição. Essa metáfora estaria de acordo com o objetivo de longo prazo construído pelo 

sujeito no qual o foco seria a transformação do Eu para que as pessoas pudessem ter sua 

autoestima recuperada por meio do acesso à oportunidade de crescimento e da 

empregabilidade.  

A seguir, o desenho construído pelo Sujeito 27: 
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Figura 38 Desenho do Sujeito 27. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O Sujeito 27 utiliza uma metáfora em seu desenho para expressar um sentimento: a 

felicidade. O objetivo de longo prazo para o sujeito seria uma menor evasão e uma menor 

reprovação dos estudantes na organização e, caso esse objetivo seja alcançado no futuro, o 

sujeito expressa que seria “Um futuro ensolarado, feliz e com dever cumprido.” (S27). 

 Outro participante da pesquisa que faz uso de uma metáfora para descrever 

vividamente o futuro da organização é o Sujeito 28. Nesse caso, a metáfora é sintetizada pela 

ideia de uma “Viagem planejada em direção aos objetivos” (S28).  

 
Figura 39 Desenho do Sujeito 28. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Portanto, para o Sujeito 28, a organização faria uso mais intenso do planejamento, de 

metas, em que “O dia perfeito seria como se alguém fosse fazer uma viagem e essa pessoa 

tivesse clareza de onde queria chegar. Clareza dos objetivos” (S28). Para o próprio sujeito, 

“Tudo se resume em uma palavra: [mais] planejamento.” (S28). 

A B C D 

    
Quadro 12 Pormenores isolados do desenho do Sujeito 28. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O desenho do Sujeito 28 é constituído das seguintes representações: um carro (A), 

uma estrada (B), uma direção clara (C) e um objetivo (D), representado por um local 

qualquer. O próprio Sujeito explica que: 

A sensação é [...] que eu estou aqui à toa. As pessoas que são muito desorganizadas 

não têm metas diárias, semanais, mensais nem metas anuais. Em resumo, não sabem 

para onde estão indo. E nem a organização diz para onde nós vamos, onde é que nós 

queremos chegar. Falta essa clareza para que você possa se organizar pessoalmente. 

(S28). 

 O sujeito faz considerações sobre as causas do cenário descrito acima e, entre os 

possíveis culpados, ele diz: 

Eu não responsabilizo a gestão necessariamente, porque existem as variáveis 

externas. O governo muda completamente os rumos. Agora mesmo, estamos aí na 

iminência, com essa reforma na educação, de virar tudo de cabeça para baixo. [...] E 

agora vem uma virada no próprio currículo – provavelmente não vai ter mais 

filosofia, sociologia. Então missão vai voltar para a formação apenas 

técnica/profissional. (S28). 

Dessa forma, o sujeito destaca a interferência política do governo nos rumos da 

organização como uma das causadoras das dificuldades encontradas no contexto atual da 

organização. 

O desenho a ser analisado a seguir foi construído pelo Sujeito 39 e tem como base um 

objetivo de longo prazo de Meta que envolveria uma diminuição do descompasso de inovação 

entre o mercado e a academia.  



141 

 

 
Figura 40 Desenho do Sujeito 39. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A descrição vívida construída visualmente pelo sujeito e reproduzida na Figura 40 traz 

as diversas representações cujos pormenores serão analisados a seguir. 

A B C D 

  

 

 

Quadro 13 Pormenores isolados do desenho do Sujeito 39. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Para o Sujeito 39, “pelo equilíbrio social as pessoas externam felicidade – todas rindo, 

todas bem” (S39). Portanto, o quadro D – equilíbrio social, é uma consequência (C) do quadro 

D – felicidade. Assim, esta é a síntese da visão do futuro do sujeito: a felicidade. 

 Os desenhos de todos os sujeitos são formados por representações que indicam um 

futuro mais próspero, mas feliz. Essa característica converge com a perspectiva de Vizeu e 

Matitz (2013) sobre a presença de referências da escatologia cristã na cultura ocidental, em 

que o futuro é apreciado como um tempo “de paz, prosperidade, felicidade e irmandade” 

(VIZEU; MATITZ, 2013, p. 183). Apesar do contexto de crise econômica e política
76

 no qual 

                                                 
76  Notícias sobre o contexto de crise no qual os sujeitos estavam inseridos durante o período de coleta de dados desta 

pesquisa estão disponíveis em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/12/06/le-monde-crise-politica-no-brasil-tem-

efeito-domino/>; <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-de-credito-tirou-r-1-trilhao-da-economia-e-

aprofunda-a-recessao,10000095229>;<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38244121>; 
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os sujeitos estavam inseridos durante o processo de construção dos desenhos, não foram 

expressadas visões distópicas do futuro da organização, o que reforça, mais uma vez, a 

percepção de futuro como um período de tempos melhores. 

 Apesar de as orientações para a construção dos desenhos não terem sido diferentes, os 

sujeitos se expressaram por meio de representações bem distintas, às vezes até nem seguindo 

parte das orientações. Entre essas representações está a criação de cenas sobre o futuro, como 

em “A grande sala de aula do encanto” do Sujeito 19, ou o “Trabalho coletivo e solidário” do 

Sujeito 05, e em “Os ‘cegos’ chegando à escola” do Sujeito 23. Outro sujeitos preferiram se 

expressar por meio de metáforas, como “A viagem planejada” do Sujeito 28 ou “O Sol da 

felicidade” do Sujeito 28. A terceira maneira que os sujeitos encontraram para se expressar foi 

por meio de diagramas ou abstrações sobre a própria organização, como em “A integração das 

unidades de gestão” do Sujeito 20 e a “Integração de todas as áreas em torno da formação do 

estudante” do Sujeito 21. O Sujeito 39 foi o único a se incluir nas representações dos 

desenhos e assim o fez se colocando como um observador externo que era capaz de ver cenas 

de um futuro mais equilibrado e feliz.  

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS NOÇÕES DE MISSÃO E VISÃO IDENTIFICADAS 

COM A MISSÃO E A VISÃO INSTITUCIONALMENTE DECLARADAS 

Partindo da visão declarada pelo IFPB: “Ser uma instituição de excelência na 

promoção do desenvolvimento profissional, tecnológico e humanístico, de forma ética e 

sustentável.” (IFPB, 2015), é possível observar, com base nas análises realizadas na seção 

anterior, que a visão de futuro dos sujeitos envolve uma maior conexão entre as pessoas, entre 

as unidades de gestão, entre as atividades acadêmicas e de gestão ou entre as áreas do 

conhecimento dentro da sala de aula. Essa conexão foi expressa de várias maneiras e formas: 

para o Sujeito 05, a conexão/integração é consequência de uma maior comunicação; para o 

Sujeito 19, a conexão ocorreria dentro da sala de aula com alunos aprendendo diversas 

disciplinas de maneira conectada e contextualizada; para o Sujeito 20, a conexão é 

representada por meio da melhor articulação de atividades de gestão entre os campi e a 

reitoria; para o Sujeito 21, as atividades acadêmicas e de gestão precisariam ser 

conectadas/integradas entre si e com foco na formação do estudante.  

                                                                                                                                                         
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1842798-mais-de-50-de-pequenos-empresarios-so-ve-fim-da-crise-a-

partir-de-2019.shtml>. Acesso em: mar. 2017. 
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Portanto, metade dos sujeitos da amostra qualitativa expressaram um futuro mais 

integrado, mais conectado, como mais comunicação e articulação entre pessoas, áreas do 

conhecimento, atividades acadêmicas e de gestão. A integração foi representada graficamente 

por meio de elementos como setas bidirecionais ligando unidades de gestão com a reitoria 

(S20); linhas conectando atividades acadêmicas e de gestão (S21); a presença de vários temas 

(disciplinas) articulados em conjunto em uma mesma sala de aula (S19); e por meio das setas 

convergentes do cenário II do Sujeito 05. 

Dessa forma, os resultados da pesquisa indicam que faz parte da visão de futuro da 

organização as ideias de integração, conexão e/ou comunicação. Contudo, nenhuma dessas 

ideias é citada na visão declarada. Quanto à missão organizacional, existem alguns pontos de 

convergência referentes à formação profissional de cidadãos para o mundo do trabalho, mas 

ideias como democracia e educação humanística, presentes na missão declarada, não foram 

destacadas pelos sujeitos desta pesquisa durante o processo de reflexão sobre a missão da 

organização.   
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6 CONCLUSÕES 

A decisão de abordar a gestão pública sob uma perspectiva não apenas legalista ou 

exclusivamente sustentada pelo modelo-ideal weberiano trouxe consigo alguns desafios. A 

racionalização trazida pelo modelo burocrático ainda parece ser o modelo dominante, 

contudo, compreende-se nesta pesquisa que a ciência da administração não poderia deixar de 

enfrentar perspectivas de gestão pública numa ótica crítica e sob o ponto de vista dos sujeitos. 

Não é incomum atribuir as disfunções da gestão pública à conta da cultura organizacional – 

ainda assim, há quem busque respostas para esses problemas por meio apenas da construção 

de mais normas que não refletem uma verdadeira experiência coletiva. 

 Na seção introdutória desta pesquisa, foram elencados eventos e a aparente falta de 

identidade dos Institutos Federais, como a sua classificação como “mini-universidades”. Esses 

eventos foram apresentados como exemplos da importância de diagnosticar e acompanhar o 

conjunto de ideias que governam instituições públicas.  

 No referencial teórico, buscou-se apresentar os principais modelos e paradigmas da 

gestão pública – do patrimonialismo ao modelo gerencial e, em seguida, foram expostas a 

noção de identidade e de imagem organizacional e perspectivas contemporâneas de 

organização, como a “organização que aprende” e suas disciplinas – entre essas, a disciplina 

da visão compartilhada e suas ideias governantes. Ainda nos referencias teóricos, foi 

apresentada cada uma das ideias governantes de missão, visão e valores e como esses 

elementos se articulam. 

Assim, retomando os objetivos desta pesquisa, o primeiro objetivo específico 

identificou a formação de quatro pontos de vista significantes que formam a percepção 

coletiva dos sujeitos sobre a organização. Valores como a garantia de emprego, a boa 

reputação da organização e a responsabilidade social foram percebidos como os mais 

presentes. Por outro lado, as percepções de valores como correr riscos/ousar, compartilhar 

informações livremente, assumir responsabilidade individual e foco em resultados foram 

classificados como os menos presentes. 

Quanto ao objetivo de identificar a noção de missão dos sujeitos, foi possível observar 

como as reflexões dos sujeitos sobre o tema conduziram a algumas diferentes concepções do 

que seria o propósito da organização, entre essas estaria a formação de cidadãos 

completos/integrais, ou seja, com habilidades profissionais e políticas/sociais; e equilíbrio e 
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ordem social em busca da felicidade. Também foi possível notar alguns possíveis aspectos 

latentes da missão, como evitar a alienação, e evitar conflitos sociais e a violência – agredir, 

roubar matar. 

O objetivo de identificar a noção de visão de futuro dos sujeitos permitiu observar a 

percepção deles sobre objetivos de longo prazo e sobre como eles constroem visualmente a 

imagem desse futuro. Entre os objetivos de longo prazo, a Transformação Interna foi o mais 

citado, portanto, os sujeitos percebem que, para alcançar suas visões de futuro, é preciso 

promover uma mudança dentro da própria organização. A descrição vívida do futuro, 

construída por meio de desenhos, revelou a necessidade de integração, de união, de 

articulação e de comunicação dentro da organização. 

O terceiro objetivo específico buscou comparar o conteúdo declarado da missão, da 

visão e dos valores com as respectivas ideias governantes identificadas na pesquisa. Essas 

ideias puderam ser parcialmente encontradas nos resultados da pesquisa, em que valores 

declarados como o Compromisso Social convergem com o da Responsabilidade Social, mas, 

por outro lado, a percepção da presença do valor declarado Inovação não converge com os 

valores identificados na pesquisa. A comparação da noção de missão identificada junto aos 

sujeitos e a missão declarada pelo IFPB permitiram a descoberta de aspectos latentes dessa 

missão, como: evitar conflitos sociais, a alienação e a violência, ou seja, aspectos que não são 

declarados pela organização.  

Além disso, ideias como democracia e educação humanística, declaradas oficialmente 

pela organização, não fizeram parte do discurso dos sujeitos durante a reflexão do tema 

missão. Por outro lado, temas como formação profissional, cidadão e ensino, presentes na 

missão declarada, foram mais mencionados pelos sujeitos. A declaração da visão, quando 

comparada com os resultados da pesquisa, mostrou que a percepção de futuro dos sujeitos – 

organização mais integrada, mais articulada e consequentemente mais solidária e feliz, não 

converge com a proposta declarada que menciona a ideia de “organização de excelência”. 

Esse foi o objetivo que mais sofreu com as limitações de tempo desta pesquisa e, portanto, 

recomendam-se futuras investigações. 

A hipótese inicial de que as ideias de missão, visão e valores não seriam 

compartilhadas com os membros da organização foi parcialmente comprovada, pois alguns 

valores declarados foram considerados menos presentes, ideias presentes na declaração da 
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missão sequer foram mencionadas e a visão de futuro dos sujeitos indica uma perspectiva 

integradora e não de excelência. 

Quanto à presença ou não dos valores identificados na organização em estudo, 

destaca-se que a perspectiva aberta de cultura, adotada por esta pesquisa, considera que 

valores familiares, regionais, nacionais e setoriais também são fontes de percepções pessoais 

sobre os valores organizacionais, portanto, não se trata de uma perspectiva hermética. 

Provavelmente o IFPB, até por questões de macroestrutura institucional, compartilha alguns 

dos valores encontrados por esta pesquisa com outras organizações similares. Mas essa é uma 

reflexão para futuras pesquisas.  

Outro ponto que merece destaque é que não é possível atribuir a responsabilidade de 

toda uma cultura organizacional à atual gestão da organização, seja nos aspectos positivos ou 

negativos. Afirmar isso seria ir de encontro ao referencial teórico sobre cultura e valores 

presente neste trabalho. Contudo, todas as gestões pelas quais os sujeitos desta pesquisa se 

submeteram foram partes importantes para a formação do conjunto dos valores identificados 

por esse diagnóstico, e, se os resultados encontrados por esta investigação são eventualmente 

percebidos como indesejados, aí sim podem se tornar um problema para a gestão atual. 

A construção desta pesquisa não foi um exercício livre de receios. Desnudar parte da 

identidade de um grupo de pessoas de uma organização e comparar com o discurso construído 

para proteger a identidade autodeclarada desta mesma organização foi um desafio. Por essa 

razão, e em respeito aos membros da organização estudada, evitaram-se tergiversações na 

descrição e análise dos resultados, buscando, assim, uma apresentação mais assertiva dos 

resultados. Dessa observação, retira-se a primeira implicação desta pesquisa para a Gestão 

Pública, qual seja: como questões de identidade podem interferir em aspectos de legitimidade 

e de imagem de uma organização pública perante os cidadãos. Outra possível implicação 

desta pesquisa está relacionada ao processo de planejamento estratégico das organizações 

públicas e ao potencial que as ideias governantes e a cultura dominante dos membros da 

organização possuem de interferir nas decisões de programas de governo decididos em âmbito 

político. Assim, conhecer um pouco mais sobre como as pessoas que fazem parte de uma 

organização pública pensam sobre o passado, o presente e o futuro permite emergência de 

possibilidades de gestão que não ignoram a existência de elementos de cultura organizacional 

e de suas possíveis interferências na própria gestão.   
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA A SESSÃO DE COLETA DE DADOS 

ROTEIRO PARA A SESSÃO DE COLETA DE DADOS 

PESQUISADOR: Agradeço, antecipadamente, sua participação nesta pesquisa. Esta 

sessão está dividida em três partes e deverá durar entre 40 e 50
77

 minutos. 

 

PESQUISADOR: O objetivo geral desta pesquisa é identificar as noções de visão, missão 

e valores dos servidores do IFPB e posteriormente compará-las com as respectivas 

declarações formalizadas pela instituição. 

 

PESQUISADOR: Para que suas respostas possuam validade perante o Comitê de Ética do 

IFPB, precisamos que o(a) Senhor(a) esteja de acordo com o seguinte TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. Ao final desta sessão, caso você esteja de 

acordo, será solicitado que você assine este termo. 

 

PARTE 1 – VALORES (QUESTIONÁRIO + ENTREVISTA) 

PESQUISADOR: A partir de agora, iremos discutir os valores do IFPB e, para isso, 

solicitamos que preencha o seguinte questionário. 

 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE VALORES DA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

APLICAÇÃO DO Q SORT ELETRÔNICO POR MEIO DE COMPUTADOR DO 

PESQUISADOR. 

 

[APÓS O PREENCHIMENTO DO Q SORT] 

 

Q1. Você destacou o valor _________________________ como o mais presente. Você 

poderia dar exemplos de como esse valor se manifesta? 

Q2. Você destacou o valor _________________________ como o menos presente. 

Você poderia explicar melhor a sua escolha? 

Q3. Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Autonomia 

dos Campi, Transparência, Respeito, Compromisso Social – Você concordaria que 

algum desses elementos seja mais presente que o valor destacado anteriormente 

pelo questionário? (Atenção! Não se trata do valor mais importante para você, mas 

de valores realmente presentes na organização). Caso concorde, qual seria esse 

valor e como ele se manifesta? 

Obs.: Cada um dos valores citados na Q3 será apresentado por meio de cartões para 

facilitar a visualização. 

Q4. Você gostaria de falar mais sobre os valores do IFPB? [MOMENTO PARA 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DO ENTREVISTADO SOBRE O TEMA 

                                                 
77 Com base em pré-testes. 
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VALORES] 

PARTE 2 – MISSÃO (ENTREVISTA) 

PESQUISADOR: A partir de agora, iremos discutir o propósito do IFPB. Serão feitas 

algumas perguntas e, ao final de sua resposta à última pergunta, você poderá fazer 

considerações adicionais sobre o tema. 

 

Q5. Considere o seguinte: “Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística 

em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no 

mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e 

democrática”. Você conhece essa proposição?  

Q6. Trata-se da missão declarada do IFPB. Por que você acredita que ela foi considerada 

importante?   

Obs.: A importância das respostas será questionada múltiplas vezes (5x ou até que 

não se obtenha novas respostas).  

Q7. Você gostaria de falar mais sobre o propósito do IFPB? [MOMENTO PARA 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DO ENTREVISTADO SOBRE O TEMA 

PROPÓSITO/MISSÃO]. 

PARTE 3 – VISÃO (ENTREVISTA + TÉCNICA PROJETIVA GRÁFICA) 

PESQUISADOR: A partir de agora, iremos discutir o futuro do IFPB. Portanto, sinta-se 

livre para usar a criatividade e para fazer questionamentos a qualquer momento. Também 

faz parte deste momento a aplicação de um teste rápido, cujas orientações serão dadas no 

momento de sua aplicação. Esta é última parte desta entrevista. 

 

Q8. Se houvesse uma pessoa, ideia ou organização que deveria ser percebida como 

inimiga da missão do IFPB, qual seria? (BHAG de inimigo em comum) 

Q9. Se houvesse uma meta (quantitativa ou qualitativa) que você consideraria 

imprescindível para alcançar a missão do IFPB, qual seria? (BHAG de meta) 

Q10. Se houvesse um modelo em que o IFPB devesse se espelhar para alcançar a sua 

missão, qual seria? (BHAG de modelo exemplar) 

Q11. Se houvesse a necessidade de uma transformação interna no IFPB em direção a sua 

missão, qual seria? (BHAG de transformação interna) 

Q12. Agora reflita sobre qual das respostas anteriores seria a mais adequada para ser o 

principal objetivo a ser alcançado pelo IFPB nos próximos 25 ou 30 anos. Em 

seguida, responda: qual das opções acima seria a mais relevante para o IFPB? 

(Objetivo audacioso de longo prazo) 

 

APLICAÇÃO DO TESTE PROJETIVO GRÁFICO - DESENHO 

PESQUISADOR: Considerando suas respostas anteriores, gostaria que você desenhasse, 

livremente, como você vê, em sua mente, esse futuro, caso o objetivo anterior seja 

alcançado. (3min) 

 

PESQUISADOR: Considerando o desenho que você acabou de fazer, por favor, escreva 
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nesta transparência, sobreposta ao seu desenho, os nomes ou características dos 

elementos em seu desenho. 

 

Q13. Agora, considerando as descrições e o desenho que você acabou de elaborar, por 

favor, descreva outros detalhes desse futuro. Como seria o dia a dia? (DESCRIÇÃO 

VÍVIDA). 

 

AGRADECIMENTOS E OBSERVAÇÕES FINAIS 

PESQUISADOR: Mais uma vez agradeço sua participação nesta entrevista. As 

declarações e informações discutidas são sigilosas e não será possível identificar o 

entrevistado em nenhuma das fases da pesquisa. 

 

PESQUISADOR: Solicito que assine, caso esteja de acordo, este TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

 

PESQUISADOR: Mais uma vez agradeço a sua participação. Tenha um bom dia! 

 

[MOMENTO PARA ANOTAÇÕES ADICIONAIS SOBRE TODA A SESSÃO DE 

COLETA DE DADOS] 
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APÊNDICE B – CODIFICAÇÃO DOS SUJEITOS NO PQMETHOD 

 

EXEMPLO: 1PP30M99 
78

 

 

1º DÍGITO - ESTRATO 

PREFIXOS  

0 COM CARGO DE GESTÃO 

1 SEM CARGO DE GESTÃO 

 

2º E 3º DÍGITOS – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CÓDIGO  

SF SEM EDUCAÇÃO FORMAL 

FC FUNDAMENTAL COMPLETO 

MC MÉDIO COMPLETO 

SC SUPERIOR COMPLETO 

PL PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

PM PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO 

PD PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - DOUTORADO 

PP PÓS-DOUTORADO 

 

4º E 5º DÍGITOS – TEMPO DE SERVIÇO 

ANOS DE SERVIÇO  

01 1 ANO OU MENOS 

...  

99 99 ANOS OU MAIS 

 

6º DÍGITO - GÊNERO 

GÊNERO  

M MASCULINO 

F FEMININO 

 

7º E 8º DÍGITOS – NUMERAÇÃO DO SUJEITO 

NÚMERO DO SUJEITO  

01 SUJEITO Nº 1 

...  

99 SUJEITO Nº 99 

 

                                                 
78 8 caracteres: limite do software PQMethod. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e estou realizando uma pesquisa sob 

supervisão dos professores Dra. ALINE VIRGINIA MEDEIROS NELSON 

(orientadora/UFRN) e Dr. ANTÔNIO ALVES FILHO (coorientador/UFRN), cujo objetivo é 

identificar se as noções de visão, missão e valores dos servidores do IFPB são 

convergentes com as respectivas declarações formalizadas pela instituição. 

Sua contribuição envolve a participação em um questionário, em uma entrevista e na 

construção de um desenho. A participação nesse estudo é voluntária e, se você decidir não 

participar ou quiser desistir de continuar, em qualquer momento, tem absoluta liberdade 

para fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a). 

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

 

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

______________________________________ João Pessoa, ____ de ___________ de ______ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

______________________________________ João Pessoa, ____ de ___________ de ______ 

Rafael Xavier Leal 

Pesquisador Responsável 

 

Contato com o Pesquisador Responsável: caso necessite de outras informações sobre o presente estudo, favor 
ligar para 83 99102-0122 ou para o Comitê de Ética do IFPB no número 83 3612 9722. 
Endereço:  IFPB – Reitoria Av. João da Mata, 256 – Jaguaribe, João Pessoa - PB  
Endereço eletrônico do Conselho de Ética na Pesquisa: eticempesquisa@ifpb.edu.br 
Endereço eletrônico do pesquisador: rafael.leal@ifpb.edu.br 
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APÊNDICE D – FATORES (PCA) NÃO ROTACIONADOS 

 

 FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6 FATOR 7 FATOR 8 

S1 0,55611 0,00257 -0,06909 0,00691 -0,35991 -0,33344 0,31501 -0,33714 

S2 0,24123 0,14756 0,47154 -0,55872 -0,01227 -0,14038 0,13144 0,15117 

S3 0,53979 0,60965 0,15543 0,18925 -0,30148 -0,0711 -0,19187 0,02262 

S4 0,56715 -0,3575 0,26912 0,28514 -0,11515 0,21052 0,04676 0,00589 

S5 0,00491 0,40345 -0,26965 -0,20082 0,45697 -0,12211 -0,20539 0,24165 

S6 0,53527 0,1657 -0,18891 -0,20128 0,38529 -0,40487 -0,15785 0,07244 

S7 0,50733 0,04754 0,25481 0,3641 -0,36052 0,07582 -0,10998 -0,03856 

S8 -0,11252 -0,24719 0,34866 0,13613 0,52168 -0,37559 -0,07097 -0,21266 

S9 0,09371 0,237 -0,31066 0,07693 0,46113 0,44551 0,34543 -0,21141 

S10 0,493 0,26379 0,01505 0,22141 -0,05284 -0,04229 -0,56256 0,09491 

S11 0,61972 0,34771 0,08032 0,1732 -0,1487 0,17391 0,41382 0,31225 

S12 -0,32054 -0,37435 0,27689 -0,0159 0,17062 0,41353 0,26939 0,31282 

S13 0,47626 -0,1998 -0,29993 -0,26071 -0,34441 0,36712 -0,1566 -0,16218 

S14 0,27478 -0,10431 -0,68514 0,21284 -0,17872 -0,01509 0,32204 0,19268 

S15 0,37033 -0,40538 0,55956 -0,26306 -0,0414 0,27115 0,017 0,2095 

S16 0,40683 -0,26287 0,12371 0,41438 0,25505 0,31829 -0,4009 -0,06207 

S17 0,72386 -0,33264 -0,08344 -0,17893 -0,1674 -0,02838 -0,24253 -0,13969 

S18 0,2846 0,68579 0,16021 -0,21283 0,03106 0,20149 0,2305 -0,19957 

S19 -0,0415 0,0203 0,66295 0,16861 0,24072 0,05264 -0,19076 0,13787 

S20 0,63232 -0,30797 -0,3666 -0,09823 0,22258 -0,06697 -0,06599 -0,02285 

S21 0,46438 -0,20299 -0,13097 0,21054 0,02302 0,10035 -0,06558 0,46377 

S22 0,55952 0,15148 0,28049 0,35498 -0,25275 -0,19961 0,25152 0,10054 

S23 0,08115 0,10539 0,40542 0,25602 0,46808 0,12565 0,4306 -0,16013 

S24 0,48342 -0,50218 0,00687 -0,2549 -0,06838 0,23651 -0,08009 -0,1735 

S25 0,46898 0,24915 -0,07508 0,13487 0,27186 0,25968 0,0077 0,02158 

S26 0,67275 0,35767 0,10868 -0,20953 -0,02819 -0,22575 0,0829 0,08115 

S27 0,51725 -0,18406 -0,16925 -0,49962 -0,09126 -0,01224 0,11296 -0,08969 

S28 0,65296 -0,46721 0,25967 -0,21158 -0,14148 0,04449 0,08212 0,09322 

S29 0,26795 0,03841 -0,24838 0,51447 -0,14198 0,19984 0,01618 -0,28196 

S30 0,1939 0,52437 0,38173 -0,30531 -0,10299 0,32585 -0,21572 -0,17865 

S31 0,50361 0,26029 0,11193 0,17691 -0,03268 -0,16022 0,01716 -0,39688 

S32 0,43062 -0,37772 0,03011 0,45124 0,30755 -0,26112 0,12629 -0,08797 

S33 0,62703 -0,18959 0,21591 0,1537 0,03688 -0,37543 0,20645 0,09817 

S34 0,54162 -0,09571 0,19033 -0,05546 0,18925 -0,06957 -0,30498 -0,01925 

S35 0,55571 -0,02735 -0,20385 -0,13336 0,21743 -0,06505 0,07979 0,40433 

S36 0,53464 -0,15041 -0,37053 0,14416 0,32016 0,15515 -0,11938 -0,11015 

S37 0,51552 0,44216 -0,13765 0,14963 -0,02134 0,04748 -0,05084 0,39209 

S38 0,54363 -0,41882 0,04114 -0,288 0,15344 -0,11412 0,18691 -0,17791 

S39 0,42941 0,32461 0,13663 -0,13959 0,31904 0,12535 0,0486 -0,26517 

S40 0,65236 0,24708 -0,24114 -0,27642 0,26379 0,18428 0,03141 0,00996 
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APÊNDICE E – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DOS Q SORTS 
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APÊNDICE F – INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO Q SORT 

 

JANELA 1: Pop-up contendo o seguinte: “Bem-vindo! Obrigado pelo interesse em colaborar com 

esta pesquisa.” 

JANELA 2: Janela contendo formulário para digitação do código do usuário – informado no ato do 

convite. 

JANELA 3: Introdução: “Esta pesquisa é sobre a cultura organizacional do IFPB. Suas respostas são 

importantes para a compreensão de aspectos centrais deste estudo. Por favor, maximize a janela do seu 

navegador e clique no botão CONTINUAR para iniciar.” 

PARTE 1 DE 5: “Leia atentamente as PALAVRAS OU FRASES a seguir e as classifique em três 

categorias: MENOS PRESENTE (#1), NEUTRO (#2) e MAIS PRESENTE (#3). Essa classificação 

deverá ser feita a partir da seguinte questão: Em que grau a característica (PALAVRAS/FRASES) se 

apresenta no IFPB desde que você iniciou suas atividades na organização até hoje? Você pode utilizar 

o ponteiro (seta) do mouse para clicar e arrastar cada uma das PALAVRAS/FRASES para os quadros 

de cada categoria ou digitar os números correspondentes a cada uma das categorias (1, 2, 3) em seu 

teclado. Mudanças poderão ser feitas posteriormente. Esta pesquisa busca identificar sua percepção 

sobre a presença ou não de cada uma das características descritas no questionário no âmbito do IFPB. 

Não são suas características pessoais, mas as do IFPB. ATENÇÃO: Se você precisar ler estas 

instruções novamente, clique no botão AJUDA, na parte inferior esquerda da tela, a qualquer 

momento.” 

PARTE 2 DE 5: “Agora que você já classificou cada uma das PALAVRAS/FRASES em uma das três 

possíveis categorias, use o ponteiro (seta) do mouse para clicar e arrastar cada uma das 

PALAVRAS/FRASES que você acabou de classificar para uma das posições vazias da tabela. 

ATENÇÃO: Se você precisar ler estas instruções novamente, clique no botão AJUDA, na parte 

inferior esquerda da tela, a qualquer momento. Recomenda-se a releitura destas instruções para cada 

um dos passos descritos abaixo.” 

“1º PASSO (COLUNAS +3 E -3): Observe o conjunto de PALAVRAS/FRASES que você 

classificou como MAIS PRESENTE, leia-as novamente e posicione a PALAVRA/FRASE que você 

considera a mais presente de todas no único espaço vazio da coluna +3. De modo similar, leia 

atentamente as PALAVRAS/FRASES que você classificou como MENOS PRESENTE, selecione 

apenas uma que você considera a menos presente de todas e a posicione na única posição vazia da 

coluna -3. Caso não haja PALAVRAS/FRASES suficientes nas categorias MAIS PRESENTE e 

MENOS PRESENTE para preencher os espaços da tabela, utilize as palavras classificadas como 

NEUTRA.” 

“2º PASSO (COLUNAS +2 E -2): Repita a leitura das PALAVRAS/FRASES remanescentes 

que você classificou como MAIS PRESENTE e selecione 3 PALAVRAS/FRASES como as mais 

presentes, em seguida as posicione nas três posições vazias da coluna +2 (em qualquer ordem). Repita 

a leitura das PALAVRAS/FRASES remanescentes que você classificou como MENOS PRESENTE e 

selecione 3 PALAVRAS/FRASES como as MENOS PRESENTES, em seguida as posicione nas três 

posições vazias da coluna -2 (em qualquer ordem).” 

“3º PASSO (COLUNAS +1 E -1): Observe as PALAVRAS/FRASES que você classificou 

como MAIS PRESENTE, leia-as novamente e selecione 6 PALAVRAS/FRASES que você considera 

as mais presentes entre as PALAVRAS/FRASES remanescentes e as posicione (clicando e arrastando) 

nas 6 posições vazias da coluna +1. Não se preocupe caso não haja PALAVRAS/FRASES suficientes 

para preencher todas as 6 posições vazias da coluna +1, deixe as posições remanescentes vazias. Da 

mesma forma, leia novamente as PALAVRAS/FRASES que você classificou como MENOS 

PRESENTE e as posicione (clicando e arrastando) nas 6 posições vazias da coluna -1. Mais uma vez, 
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não se preocupe caso não haja PALAVRAS/FRASES suficientes para preencher todas as 6 posições 

vazias da coluna -1, deixe as posições remanescentes vazias.” 

“PASSO FINAL (NEUTRAS E REMANESCENTES): Por fim, releia as 

PALAVRAS/FRASES que você classificou como NEUTRAS e as posicione nas posições vazias 

remanescentes. Não se preocupe em combinar a cor da PALAVRA/FRASE com as cores presentes na 

tabela.” 

PARTE 3 DE 5: “Agora que você já posicionou todas as PALAVRAS/FRASES, por favor, observe a 

disposição geral das PALAVRAS/FRASES e faça as modificações que julgar necessárias (clicando e 

arrastando para a posição desejada). Caso julgue não ser necessário fazer modificações, clique no 

botão CONTINUAR abaixo da tabela.” 

 

JANELA 4: “Finalmente, responda a algumas perguntas sobre você.” 

 

JANELA 5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ELETRÔNICO E 

ENVIO DOS DADOS 

 

CONFIRMAÇÃO DE ENVIO DOS DADOS: “Muito obrigado! Os dados foram enviados. 

Você já pode fechar esta janela em seu navegador.” 
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APÊNDICE G – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FATORES (PQ METHOD) 

Com uma interface simples composta de um menu principal contendo nove opções, o 

PQMethod, em sua opção número 1, ou “STATES”, traz a seguinte orientação: “Insira (ou 

edite) o arquivo de declarações”. As declarações são os “STATES” ou Statements, conjunto 

de palavras ou frases que serão classificadas por meio dos Q sorts – no caso desta pesquisa, 

foram adicionados os 28 valores do Organizational Culture Profile revisado (ver Quadro 6). 

Esse conjunto de declarações também é intitulado de Q set por Watts e Stenner (2013). A 

opção número 2 do menu do PQMethod é intitulada “QENTER” e possui a função de receber 

os dados coletados por meio dos Q sorts – essa opção foi utilizada para inserir os 40 Q sorts 

deste estudo.  

Além dessas opções, cada projeto, ao ser criado dentro do PQMethod, recebe um 

conjunto de variáveis como: número total de declarações ou statements (nesta pesquisa: 28), 

amplitude de classificação das declarações (nesta pesquisa: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) e o número de 

declarações para cada classificação (nesta pesquisa: -3 = 1 declaração, -2 = 3 declarações, -1 

= 6 declarações, 0 = 8 declarações, 1 = 6 declarações, 2 = 3 declarações, 3 = 1 declaração). 

 Após essas etapas preparatórias e de inserção dos dados no software, iniciou-se a fase 

de manipulação estatística das variáveis acompanhada das principais escolhas metodológicas 

para este tipo de estudo. A primeira escolha foi o método de extração dos fatores: Principal 

Component Analysis-PCA – comum em estudos da Metodologia R, ou Centroid – defendido 

por Ramlo (2016) para estudos em Metodologia Q.  

Apesar de ser considerado o método preferido de pesquisadores que utilizam a 

Metodologia Q (WATTS; STENNER, 2013), na prática ambos os métodos “produzem 

resultados muito similares” (HARMAN, 1976 apud WATTS; STENNER, 2013, p. 98). 

Portanto, pelas razões já apresentadas na seção sobre a metodologia desta pesquisa e, também, 

pelas razões agora explicitadas, a extração dos fatores foi realizada por meio do método PCA.  

A extração de fatores, portanto, foi realizada seguindo as seguintes etapas: 1) foi 

selecionada a opção 3-QPCA do menu principal do PQMethod; 2) 8 (oito) foi o número de 

fatores solicitados inicialmente (máximo). O resultado da extração dos fatores por meio do 

método PCA pode ser encontrada no APÊNDICE D – FATORES (PCA) NÃO 

ROTACIONADOS, p. 158). 
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 Após a extração dos fatores iniciais, utilizaram-se três critérios para auxiliar a escolha 

do número final de fatores para serem rotacionados. Portanto, para identificar a significância 

de cada fator extraído pelo método PCA, foi utilizada: a Regra de Humphrey (WATTS; 

STENNER, 2013), a qual disciplina que o produto dos módulos dos dois carregamentos mais 

altos em cada fator deve ser maior que o dobro do erro padrão do estudo. Nesse caso, também 

segundo Brown (1980 apud WATTS; STENNER, 2013): 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 = 1 ÷  √𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 , ou seja, o erro padrão deste estudo é calculado 

por  1 ÷ √28 ≅ 0,19 79.  Portanto, o produto dos módulos dos dois carregamentos mais altos 

em cada fator deve ser maior que o dobro de  0,19, ou seja, 0,38. O quadro abaixo apresenta 

cada um dos fatores não rotacionados e a checagem da Regra de Humphrey, a qual só foi 

atendida pelos fatores 1, 2 e 3 que, assim, foram considerados significantes. 

CRITÉRIO DA REGRA DE HUMPHREY 

FATOR 1 0,4869768280 > 0,38 = VERDADEIRO 

FATOR 2 0,41809187 > 0,38 = VERDADEIRO 

FATOR 3 0,45421356 > 0,38 = VERDADEIRO 

FATOR 4 0,28744468 > 0,38 = FALSO 

FATOR 5 0,24418797 > 0,38 = FALSO 

FATOR 6 0,18037363 > 0,38 = FALSO 

FATOR 7 0,24223834 > 0,38 = FALSO 

FATOR 8 0,18751612 > 0,38 = FALSO 

OBSERVAÇÃO: DOBRO DO ERRO PADRÃO = 0, 38 

Quadro 14 Cálculo de significação de cada fator extraído segundo o critério da Regra de Humphrey. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Outro critério de seleção de fatores descrito por Brown (1980 apud WATTS; 

STENNER, 2013) explica que um fator é relevante se houver dois ou mais carregamentos 

significantes e, para calcular a significância de cada carregamento, o autor apresenta a 

seguinte equação: 2,58 × (1 ÷ √𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠. Para o estudo em tela, apenas os 

carregamentos com valores superiores a 0,49 foram considerados significantes, pois 2,58 ×

(1 ÷ √28) ≅ 0,4981, conforme Quadro 15 a seguir. 

 

 

                                                 
79  O número 28 é o total de declarações do Organizational Culture Profile revisado. Em estudos que utilizam a Metodologia 

Q, o conjunto dessas declarações também é denominado de Q set. 
80  Produto dos módulos dos dois carregamentos mais altos para o fator 1. 
81  Na prática, valores como 0,49 ou -0,49 são considerados antagônicos mas igualmente significativos. 
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CRITÉRIO DE CARREGAMENTOS SIGNIFICANTES 

FATOR 1 2182 ≥ 2 = VERDADEIRO 

FATOR 2 4 ≥ 2 = VERDADEIRO 

FATOR 3 3 ≥ 2 = VERDADEIRO 

FATOR 4 3 ≥ 2 = VERDADEIRO 

FATOR 5 1 ≥ 2 = FALSO 

FATOR 6 0 ≥ 2 = FALSO 

FATOR 7 1 ≥ 2 = FALSO 

FATOR 8 0 ≥ 2 = FALSO 

OBSERVAÇÃO: CARREGAMENTO SIGIFICANTE ≥ 0,49 

Quadro 15 Cálculo de significação de cada fator extraído segundo o critério de 2 ou mais carregamentos significantes. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O último critério adotado para identificar fatores significantes foi o critério Kaiser-

Guttman, o qual é calculado com base nos Eigenvalues de cada fator. Caso o Eigenvalue seja 

maior que 1, o fator é considerando significante. Contudo, todos os 8 fatores desta pesquisa 

foram aprovados por este critério e, assim, adotou-se a solução intermediária por meio do 

critério de carregamentos significantes, que retornou um total de 4 fatores para serem 

submetidos ao processo de rotação. 

 A fase seguinte da manipulação dos dados no PQMethod diz respeito ao método de 

rotação dos fatores obtidos: rotação manual; Varimax ou uma combinação das duas opções. 

Para estabelecer um ponto de partida mais prático, utilizou-se a rotação Varimax como 

método de rotação inicial. Portanto, após a extração dos fatores por meio do método PCA, foi 

selecionada a opção número 6 – QVARIMAX no menu principal do PQMethod e foram 

indicados todos os 4 fatores aprovados nos critérios descritos anteriormente para serem 

rotacionados. Ao finalizar a rotação dos dados, o PQMethod abriu automaticamente a janela 

do PQROT
83

 para a realização de procedimentos de indicação de Q sorts significantes para 

cada fator rotacionado e/ou para a realização de rotações manuais adicionais. 

 Após inicializar o PQROT, procedeu-se à inspeção visual dos carregamentos de cada 

Q sort em cada fator. Essa tarefa é recomendada por Brown (1980 apud WATTS; STENNER, 

2013) para identificar os carregamentos e fatores mais significativos/representativos para cada 

fator, bem como identificar carregamentos de um mesmo Q sort com valores muito próximos 

em fatores diferentes: confundíveis. A inspeção visual permitiu também a identificação de que 

                                                 
82  Número de carregamentos significativos. 
83  Software auxiliar com interface gráfica mais rica que permite a visualização e rotação dos dados. 
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o fator 3 apresentava características de bipolaridade (WATTS; STENNER, 2013), ou seja, 

contava com carregamentos significativos tanto no espectro positivo quanto negativo. Essa 

situação foi contornada por meio de uma rotação manual de -15º entre dos eixos dos fatores 3 

e 4; deste modo, os carregamentos puderam ser ajustados para o campo positivo sem maiores 

prejuízos para os demais fatores. 

A inspeção visual descrita no parágrafo anterior também permitiu identificar 

carregamentos irrelevantes para o estudo e, após a realização dessa tarefa, foram identificados 

8 carregamentos significantes e não confundíveis no fator 1 – que explica 15% da variância; 

11 carregamentos significantes e não confundíveis no fator 2 – que explica 14% da variância; 

6 carregamentos significantes e não confundíveis no fator 3 – que explica 10% da variância; e 

4 carregamentos significantes e não confundíveis no fator 4 – que explica 9% da variância. 

Portanto, este estudo compreende 48% da variância – acima do mínimo de 40% necessários 

para estudos desta natureza, segundo Watts e Stenner (2013). 
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ANEXO A – LICENÇAS DOS SOFTWARES UTILIZADOS NA PESQUISA 

PQMethod Versão 2.35 (mar. 2014) 
By Peter Schmolck. Adapted from Mainframe-Program QMethod by John Atkinson at KSU. 

PQMethod with the accompanying PQROT is free software, distributed under the terms of the GNU General Public 

License(GPL). Disponível em: http://schmolck.org/qmethod/. 

FLASH Q Versão 1.0 (Software server-side - PHP-backend for version 1.0) 
Copyright (c) 2007, Christian Hackert and Gernot Braehler. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 

conditions are met: 

 

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.  

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

 If one publishes scientific or non-scientific articles you are obligated to refer to us in the common manner. 

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

HTML Q (software client-side para Qsorts) 

 
Copyright (c) 2014-2015 aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung Weimar 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 

documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to 

use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 

whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 

Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF 

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 

OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

 


