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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo definir a cultura organizacional das unidades ensino 

que participaram do processo de fusão organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso. Sendo assim, buscou-se analisar o processo de fusão 

organizacional e o processo de integração das culturas organizacionais, avaliando os traços 

comuns e divergentes das unidades de ensino, a fim de definir as culturas organizacionais das 

unidades em pesquisa. A pesquisa de campo teve como base a escala de cultura organizacional 

– GLOBE (HOUSE, et al, 2004), o que colaborou para a identificação da cultura organizacional 

presente nas unidades de ensino. A pesquisa foi respondida por 177 servidores lotados em 4 

unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (unidade em 

pesquisa). Os resultados desse estudo mostraram correlações entre as unidades de ensino, e os 

impactos que a fusão organizacional deixou na cultura organizacional destas unidades, bem 

como os pontos críticos e positivos que essas unidades podem melhorar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura organizacional, fusão organizacional, organizações públicas. 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to define the organizational culture of the teaching units that 

participated in the organizational merger process of the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Mato Grosso. Therefore, we sought to analyze the organizational fusion 

process and the integration process of organizational cultures, evaluating the common and 

divergent features of the teaching units, in order to define the organizational cultures of the 

research units. The field research was based on the organizational culture scale – GLOBE 

(HOUSE, et al, 2004), which helped to identify the organizational culture present in the 

teaching units. The survey was answered by 177 servants located in 4 units of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso (research unit). The results of 

this study showed correlations between the teaching units, and the impacts that the 

organizational merger left on the organizational culture of these units, as well as the critical and 

positive points that these units can improve. 

 

KEYWORDS: organizational culture, organizational merger, public organizations. 
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1. INTRODUÇÃO -  

 

No Brasil, os processos de fusão organizacional foram impulsionados a partir de 

mudanças estratégicas da economia nacional, entre as décadas de 1950 a 1980, com o objetivo 

de edificar uma potência mundial independente. A partir do momento em que o governo 

brasileiro decidiu privatizar importantes setores da economia estatal, houve uma impulsão nos 

processos de fusão e de aquisições. Visto que estes movimentos estão associados às mudanças 

econômicas características do processo de globalização (ROSSETTI, 2001).  

Todo processo de fusão tem um impacto profundo nas culturas organizacionais 

envolvidas, a exemplo disso foi a fusão organizacional entre a Sadia e a Perdigão, que se tornou 

líder em diversos segmentos da alimentação industrializada, esta fusão forçou as empresas a 

terem que superar obstáculos de integração: da filosofia empresarial já existente, cultura 

organizacional consolidada e até mesmo os conflitos de ego para alcançar o objetivo (MARTA 

FILHO et al., 2016).  

Exemplo disso foi a fusão organizacional do grupo Pão de Açúcar e a Casas Bahia, em 

que poucos meses depois houve uma renegociação, pela falta de integração cultural e outros 

assuntos que resultaram numa separação organizacional. No entanto, nem sempre esses casos 

de fusão organizacional resultam em fracassos organizacionais, exemplo disso é a fusão do 

Unibanco com o Itaú que utilizaram de uma estratégia de comunicação, tornando a integração 

das organizações mais transparente ao quadro de prestadores de serviço, fazendo com que eles 

estivessem conscientes de todo o processo de integração das organizações, com isso causaram 

menores impactos em seus processos organizacionais (MARTA FILHO et al., 2016).   

São diversas razões e cenários que podem tornar a fusão organizacional um fracasso. 

Dentre elas, se destaca a falta de integração cultural entre as organizações. O prevalecimento 

da cultura de uma das organizações, expressa a maneira que as organizações irão lidar, ou seja, 

operar. Os problemas do choque cultural pós fusão, podem retroceder as organizações e nada 

mudará, apenas o porte (BAUMAN; JACKSON; LAWRENCE, 1997). Comprometendo o 

princípio inicial da fusão, que geralmente se baseiam em duas razões: estratégica e financeira 

(GITMAN, 2004).  

Em casos que a organização passou por processos de fusão há força antagônica à 

ideologia cultural, visto que, as mudanças drásticas e a busca de adaptação cultural causam um 

enfraquecimento na estrutura organizacional. Sendo assim, é de suma relevância estudar 

organizações que sofreram este processo de fusão organizacional, visto que os índices de 

insucessos pela falta de gestão a adaptação cultural são elevados (KOTTER; HESKET, 1994). 
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A cultura é a marca da estrutura organizacional, no que se tange a: valores, normas, 

comunicação e outros elementos que fazem da cultura um instrumento tão importante, capaz de 

orientar a formulação e implementação estratégica da organização (MINTZBERG et al. 2000; 

MORGAN, 1986). A força da cultura organizacional é concebida através de valores fortemente 

difundidos na aceitação e colaboração efetiva dos colaboradores, para que assim possam obter 

um melhor desempenho organizacional. 

 As organizações têm tentado conhecer melhorar a dinâmica da vida organizacional, 

buscando identificar como seus colaboradores expostos a uma série de estímulos oriundos da 

organização e do ambiente de trabalho atribuem significados, conceitos e práticas a vida 

organizacional (SIQUEIRA et. al., 2008). Sendo assim, a cultura organizacional baseia-se, 

assim nas interpretações que os indivíduos fazem da realidade ao seu redor de acordo com os 

valores que compartilham e vivenciam. Observam-se diversos estudos com foco em Cultura 

Organizacional, dentre eles: “Escalas para medida de fatores da cultura organizacional de 

instituições de educação superior” (COLETA et. al., 2005), “Cultura organizacional no setor 

público” (SILVA, 2015), “Cultura Organizacional no ambiente burocrático” (SARAIVA L. A. 

S., 2002). 

Sobre outras perspectivas, o estudo da cultura organizacional e da gestão da cultura 

tornou-se notável quando se trata das fusões dos ambientes organizacionais. Dado que, estima-

se 50% de todas as fusões de ambientes organizacionais fracassem por problemas de recursos 

humanos, e 85% desses insucessos decorrem da gestão da cultura organizacional (MITLETON, 

2006). Estudos também apontam que os principais motivos desses possíveis fracassos decorrem 

da ausência de um diagnóstico confiável para avaliar e contribuir com a capacidade de mudança 

organizacional (JUDGE, 2009). 

  A integração e gestão entre as organizações que participaram deste processo é o fator 

que determina o sucesso ou fracasso da organização (MATIAS; PASSIN, 2002).  

A cultura organizacional presente, forte e amplamente reconhecida é considerada um 

fator de influência para a as organizações serem bem-sucedidas (PADOVEZE; BENEDICTO, 

2005). A partir da década de 80, a cultura organizacional se tornou um objeto de estudo de 

diversas áreas amplamente discutido, com contornos teóricos conceituais quanto à forma, 

conteúdo e aos sentidos reflexivos e científicos do instrumento. Fundamentado em diversos 

quadros teóricos, os estudos sobre cultura organizacional passaram por um aumento 

quantitativo significante. Dentre numerosos contextos organizacionais que têm concebido o 

alvo de abordagens culturais (DEAL, 1988).   
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Organizações com culturas consolidadas e evidentes em seu contexto histórico resultam 

em resistências e estresse nos colaboradores que fazem parte da organização.  Visto que a 

cultura organizacional é um preponderante instrumento que elucida o comportamento das 

organizações e seus colaboradores, funciona como um instrumento de controle organizacional 

que pode ser o fator determinante para o sucesso ou fracasso da organização (RAMBALDUCCI 

et al. 2002).  

 A cultura organizacional sofre uma busca de unificação/ padronização cultural, dado 

que, os ambientes já estavam consolidados de valores, ideias, crenças, rituais e que o grande 

desafio para uma transformação organizacional é justamente a mudança cultural que não pode 

ser imposta e sim refletida nas novas práticas, valores e atitudes comportamentos internos e 

vivenciados pelos membros da organização (KOTTER, 1999). Acredita-se que a organização 

somente poderá efetivar a mudança e obter resultados positivos se for dada a devida atenção às 

pessoas que farão parte do processo. O elo entre fusão e cultura organizacional se tornou cada 

vez mais evidente nos índices de sucesso ou fracassos das organizações.  

A fusão organizacional é uma estratégia por meio da qual entidades, instituições, firmas, 

empresas concordam em integrar suas operações em base relativamente equivalente, porque 

têm recursos e capacidades que, juntos, podem criar vantagens competitivas (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). O processo de fusão organizacional realizado para criação dos Institutos 

Federais de Mato Grosso utilizou-se desta estratégia e resultou em uma grande expansão do 

IFMT para o interior do Estado, levando acesso à educação federal tecnológica há inúmeros 

munícipios que necessitavam.  

A fusão organizacional do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, 

do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres, cada qual com suas peculiaridades culturais, resultou na transformação e criação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, criado nos termos 

da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  

A importância da reflexão a respeito dos processos de fusão organizacional e a cultura 

organizacional contempla uma série de fatores como crenças, práticas e normas presentes na 

organização. As organizações têm dificuldades de compreender e beneficiar-se das 

oportunidades que surgem, por se preocuparem na maior parte das vezes apenas com o 

planejamento estratégico, e desconsiderarem a importância das alterações culturais internas e 

suas potencialidades, de maneira que componha um novo ambiente (ANSOFF, 1990). 

Neste contexto, esta pesquisa aborda a fusão organizacional de 3 unidades federais de 

ensino tecnológico (Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro 
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Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres) que 

atuavam de maneira independente no estado de Mato Grosso e que se uniram a fim de se 

tornarem uma rede federal de ensino tecnológico (IFMT) e se expandirem para as outras regiões 

do estado de Mato Grosso. Este processo se caracterizou como uma fusão organizacional: união 

de organizações que possuíam história, cultura organizacional próprias e distintas. Em vista 

disso, o objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar  a cultura organizacional dos campi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT pós fusão 

organizacional.  

 

1.1. CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

 

A presente pesquisa será desenvolvida nos campi do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. O IFMT foi criado nos termos da Lei nº. 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, mediante a fusão do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Mato Grosso, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular 

e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino. O IFMT está vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza 

jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar.  

A estrutura organizacional da autarquia IFMT é composta por 14 (quatorze) campi, 05 

(cinco) campi avançados, 04 (quatro) centros de referências e 01 (uma) Reitoria, a qual funciona 

como órgão estratégico responsável pelas políticas institucionais administrativas, conforme 

destaca-se na figura 1 abaixo. 

Figura 1 - Número de campi – Evolução 

(2008/2018) 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009-2014, Proen 2018. 
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As unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

estão instalados por muitos municípios do estado, cada qual com suas características, 

peculiaridades e cultura. Atualmente o IFMT conta com um corpo administrativo e docente de 

2095 servidores de acordo com portal transparência do governo federal, e atende cerca de 25 

mil alunos, nos mais de 100 cursos distribuídos nos níveis: Superior (bacharelado, licenciatura 

e tecnologias), Pós-graduação (especializações e mestrados), Técnico (com ensino médio 

integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Educação a Distância (UAB e Pro funcionário), 

além de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial e Continuada) (PROEN – IFMT, 

2018).  

Nesta pesquisa, serão estudados 03 (três) campi e a Reitoria. Tais campi já existiam 

muito antes da Lei instituída para criação dos Institutos Federais (nº 11.892 de 28/12/2018). Os 

campis que serão estudados se diferenciam pela localização em que se encontram cursos que 

são ofertados, estrutura física e organizacional e principalmente, a cultura organizacional 

enraizada por todos os anos de existência. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, eram unidades de 

ensino tecnológico federal que atuavam no Estado de Mato Grosso de maneira independentes: 

estruturalmente, financeiramente e administrativamente. O vínculo entre essas três unidades era 

identificado pelo perfil tecnológico de atuação e faziam parte da esfera federal de ensino, no 

entanto, frisa-se que não havia relações (financeira, estrutural e orçamentária) entre si, antes do 

processo de fusão organizacional, conforme pode ser observado na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Processo de fusão - Unidades federais de ensino tecnológico 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Legenda: UF1 = Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT); UF2 = Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET-CUIABÁ); UF3 = Escola Agrotécnica Federal de Cáceres.  

 

O primeiro campus a ser estudado é o IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge Silva, 

surgiu no ano de 1910 o qual passou por diversas fases: Escolas de aprendizes e Artífices de 

Mato Grosso, Escola Industrial, Escola Técnica Federal e CEFET, até se tornar IFMT – Campus 

Cuiabá Cel. Octayde Jorge Silva, a nova configuração institucional já trouxe consigo a herança 

de ser honrada de tradição e qualidade no ensino técnico. O IFMT – Campus Cuiabá Cel. 

Octayde Jorge Silva é a maior unidade do IFMT, com aproximadamente 3.600 alunos em 24 

cursos, 105 técnicos administrativos e 250 professores. O campus está localizado em Cuiabá, 

capital do Estado. Há 100 anos atrás as ofertas de cursos eram voltadas para um país 

eminentemente agrícola e com o processo de industrialização o IFMT – Campus Cuiabá Cel. 

Octayde Jorge Silva não ficou estagnado, hoje o foco estratégico do campus, bem como a maior 

parte dos cursos ofertados se volta ao setor tecnológico e industrial, com laboratórios e 

profissionais capacitados/experientes são renomados na tecnologia avançada.  

O segundo campus a ser estudado nesta pesquisa é o IFMT – Campus São Vicente 

considerada a maior escola agrícola do país, foi criada em 1943, por decreto do presidente 

Getúlio Vargas, instalado na Serra de São Vicente, próximo a Cuiabá. Com 75 anos de 

existência passou por diferentes denominações: Escola Agrícola de São Vicente, Ginásio 

Agrícola Gustavo Dutra, Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá e CEFET – Cuiabá, até que em 

2008 a implantação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica o tornou Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus São Vicente. O papel 

deste campus é capacitar profissionais que conciliem o desenvolvimento socioeconômico com 

a sustentabilidade ambiental, com intuito de reduzir a desigualdade social e favorecer a 

inclusão. O foco estratégico do campus é voltado a ciências agrárias e meio ambiente, contam 

com uma diversidade de equipamentos para aulas práticas bem como animais, laboratórios de 

vegetação, agroindústria, fábricas de ração e maquinários agrícolas.  

O terceiro campus a ser estudado nesta pesquisa é o IFMT – Campus Cáceres Prof. 

Olegário Baldo, sua abertura se deu em 1980 como Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. O 

campus se localiza na cidade de Cáceres a 214 km da capital, cidade antiga fundada em 1778, 

tem em seu perímetro central elementos arquitetônicos de alta relevância, tornando assim um 

centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

em 2010. Conhecida também por ser considerada “Princesinha do Pantanal” tem 50% do seu 
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território coberto pelo pantanal. Em 2008 a implantação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica tornou a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres em IFMT – Campus 

Cáceres Prof. Olegário Baldo. O papel deste campus é a busca da inclusão social e do avanço 

comunitário. O campus segue uma cultura inspirada deixada pelo professor Olegário Baldo, ex-

diretor por seis mandatos consecutivos.   

E por fim, o último local de estudo é a unidade do IFMT - Reitoria em que tem sua sede 

localizada na capital do estado de Mato Grosso, foi implementada a partir da criação dos 

Institutos Federais, mediante a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, em que ocorreu a 

fusão organizacional de 3 instituições, assim unificando suas características administrativas. A 

reitoria tem seu perfil administrativo que essencialmente é responsável por gerenciar todos os 

campi com foco estratégico e controlador (PDI, 2018).   

 

1.2. PROBLEMA  

 

Nota-se que o cenário delineado a partir da fusão organizacional, gerou questionamentos 

quanto ao processo de integração das culturas e sua identidade organizacional, visto que as 

culturas organizacionais presentes nas unidades envolvidas no processo eram consolidadas, tal 

qual com suas características e peculiaridades evidentemente notável, ao qual divergiam uma 

das outras. Destaca-se que a variável de cultura organizacional só foi considerada, após os 

acordos de fusão organizacional serem realizados, ou seja, as unidades de ensino federal 

tecnológico tomaram-se a decisão burocrática de fundir-se e posteriormente pensou-se em 

buscar formas de adaptar-se culturalmente. Cenários como esse acontecem com muita 

frequência, principalmente em empresas privadas.  

Neste contexto, onde as fusões organizacionais de diferentes culturas geram ganhos e 

perdas na formação do IFMT, a questão que se coloca é: Quais traços culturais podem 

maximizar os ganhos e minimizar as perdas da cultura organizacional presente no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, ocorridas no processo 

fusão organizacional das três unidades federais de ensino tecnológico de Mato Grosso? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Definir a cultura organizacional dos campi que participaram do processo de fusão 

organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT.  



25 
 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

a) Analisar o processo de fusão organizacional ocorrido no IFMT;  

b) Analisar o processo de integração das culturas organizacionais presentes no IFMT;  

c) Avaliar os traços comuns e divergentes na cultura organizacional do IFMT, entre as 

unidades que a originaram, averiguando se a cultura do IFMT representa uma cultura 

homogênea ou mantém culturas diferentes em cada campus; 

d) Levantar traços das culturas organizacionais identificadas nos Campi estudados que 

colabore com a melhoria da gestão estratégica do IFMT.  

 

1.4. RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

A cultura organizacional é considerada um sistema público, aberto e aceito de conceitos 

e noções utilizados por um dado grupo em um determinado tempo, concedendo que as 

organizações possam ser exploradas através do: passado, presente e futuro 

(PETTIGREW,1979).  A cultura organizacional é aperfeiçoada através de processos, hábitos, 

rotinas organizacionais que conduzem e influenciam diretamente os comportamentos dos 

servidores da organização (AZEVEDO, 2015).  

A importância deste estudo para Instituto Federal de Mato Grosso sob o prisma da 

cultura é a compreensão deste aspecto na construção e análise da organização. Em que retrata 

o peso dos valores, ideias, crenças, rituais e se identificam aos sistemas a que se associam. 

Sendo assim a cultura organizacional é a imagem representativa de seu ambiente constitutivo, 

ou seja, é o resultado de tradições e costumes consolidados no ambiente da cultura (MORGAN, 

2002).  

Nos casos de fusões organizacionais é vital observar as diferenças culturais presentes 

nesses processos, nos quais os choques culturais podem trazer prejuízos para a organização e 

para os indivíduos/membros que nela colaboram, no entanto, não só esperar ou se preocupar 

com os sinais negativos do choque cultural, mas observar por outro prisma, com um olhar mais 

profundo para organização que ali se estabelece. O choque cultural pode significar um 

aprendizado com a evolução organizacional e dos indivíduos que nela colaboram na medida 

que se adaptam e constroem uma nova cultura (LEWI-STRAUS, 1970), bem como é a desafio 

essencial aos gestores a realizar a integração entre as organizações (PARDINI, 2017).   

A integração cultural é uma etapa essencial para o êxito de uma fusão organizacional. 

Todavia, na maior parte das vezes a integração cultural não é uma questão tratada no processo 
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de fusão, menos ainda a relevância de se organizar e planejar o processo do mesmo (ROURKE, 

1992). O grande desafio para uma transformação organizacional é justamente a integração 

cultural que não pode ser imposta e sim refletida nas novas práticas, valores e atitudes 

comportamentos internos e vivenciados pelos membros da organização (KOTTER, 1999).  

Desta forma, visto que cultura organizacional é presente em todos os ambientes e cada 

ambiente possui características próprias tornando assim todos diferentes um do outro, e a 

importância da integração cultural considerando a escassez de estudos a respeito dos impactos 

da cultura nas fusões organizacionais no Brasil (BARROS, 2003). Surge-se a importância e 

viabilidade de analisar a cultura organizacional presente no Instituto Federal de Mato Grosso, 

bem como os impactos do processo de fusão organizacional.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Buscando responder à questão de pesquisa essa seção aborda temas que darão o formato 

ao estudo de caso. Entende-se que se que esses temas sejam de relevância na análise das culturas 

organizacionais presente nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT, pois apresenta os conceitos centrais, revelando os elementos que alteram 

e dão formato à cultura organizacional antes e após o processo de fusão e transformação 

organizacional.   

 

2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Cultura remete-se ao desenvolvimento, processo de evolução social de uma sociedade 

baseado em conhecimento, crenças, moral, costumes, direitos e hábitos adquiridos. Que resulta 

no aperfeiçoamento que estabelece uma ação humana coletiva ou individual manifestando em 

ações e ponto de vistas (PEREZ, 2017).  

A cultura no âmbito organizacional é uma variável que pode ser utilizada de maneira 

estratégica para que sucesso na aceitação e implementação de pequenas mudanças aconteçam 

com a aceitação do grupo. Nos casos em que a organização possua uma cultura forte, presente 

e já consolidada, o grupo tende a se unir em prol do que devem decidir e defender. É neste 

ponto estratégico que os gestores controlam as mudanças, buscando convencer aquele grupo da 

necessidade da realização de pequenas mudanças e cativando o apoio coletivo (MINTZBERG 

et al., 2000). 

A ideia de cultura comum é partilhada a todos os membros da organização, estes podem 

assimilar a organização como uma imagem igualitária, ou seja, onde diferenças de poder e 

posição social, são desconsiderados. No entanto, é notório que o grupo que gerencia uma 

organização encontra-se em uma posição favorável a elaborar objetivos e definir valores 

organizacionais. Porém, isso não determina, que os grupos com menores influências não 

colaborem com a visão organizacional, símbolos e outros valores que compõe a cultura, ou seja, 

estes grupos mesmo com ausência de poder significativo podem difundir visões entre os 

membros da organização (MAYO, 1933).  

Perante a cultura brasileira é evidenciada como uma grande influência e da cultura 

organizacional de forma contundente, visto que a cultura brasileira se faz presente no cotidiano 

das pessoas, assim refletindo no seu comportamento e valores que são partilhados também para 

organização. Estes valores são influências decorrentes desde a formação da sociedade brasileira 
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na colonização. A presença de uma cultura pautada em uma família patriarca e escravocrata 

que relaciona dois lados: familiar e o hierárquico (PRATES; BARROS, 1997). Se tratando da 

influência na cultura organizacional,  destaca as principais características da cultura 

administrativa no Brasil dentro das organizações, tais características orientadas por valores e 

práticas em que são pautados em um bom relacionamento no trabalho, rígida estrutura 

hierárquica, valorização da liderança, visão negativa da competição individual, 

consequentemente pouca ambição ao avanço individual, preza o coletivismo, estas 

características evidenciam elementos que a cultura brasileira mesmo de forma indireta tem seus 

traços presente nas organizações (BARBOSA, 1996).  

Tornou-se cada vez mais comum distinguir cultura forte de uma cultura fraca. A cultura 

forte ela é entendida através do comportamento dos indivíduos da organização, quando há um 

alto grau de concordância entre eles a respeito do que a organização apoia. Quanto maior for o 

grau de concordância entre os indivíduos, maior será a presença da cultura na organização 

(ROBBINS, 1999). A cultura apresenta representações imaginárias que a organização cultiva, 

demarcam quem é quem, institui formalidades, regulam expectativas e comportamentos 

(SROUR, 1998). No entanto, importante afirmar que não existe uma cultura melhor que a outra, 

o que define sua adequação é o objetivo da organização e a busca de obter melhores resultados 

(PRIORE, et al. 2012).  

Nas organizações a cultura está presente em todas as práticas organizacionais, no 

entanto, a cultura organizacional presente em uma organização difere da cultura organizacional 

presente em outra, pois cada uma destas organizações possui características próprias que dão 

particularidade a cada cultura (SCHEIN, 1989). Ou seja, a cultura é uma “atividade” que está 

presente cotidianamente na rotina organizacional, com constante interações sociais e controles 

administrativos e estruturais, hábitos e regimentos internos e externos que buscam orientar os 

modos e procedimentos dos colaboradores envolvidos (SCHEIN, 2009).  

A cultura constitui um conjunto de representações mentais em que as demonstrações 

assumem características diversas a partir de valores, princípios e códigos, como também através 

de conhecimento, crenças, noções, normas, tradições, costumes, dogmas, dentre outros aspectos 

(SROUR, 2000). Diante disso, entende-se que a cultura organizacional seja resultado dessas 

interações das características dentro de um processo contínuo, que está em constante 

transformação, onde os membros das organizações criam e recriam objetivos, valores e 

princípios no ambiente em que vivem (MORGAN, 1996).  

De maneira geral a cultura organizacional é definida como conjunto de valores e normas 

compartilhados que controlam a interação dos indivíduos da organização, como: colegas de 
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trabalho, fornecedores, comunidade interna e externa dentre outros. A cultura organizacional 

gerencia a maneira que os indivíduos/membros da organização interpretam o ambiente 

organizacional, realizam a tomada de decisões, tratam as informações e da maneira que agem. 

Do mesmo modo que a estrutura organizacional pode ser vista como uma maneira de obter 

vantagem competitiva e promover os interesses dos investidores, a cultura organizacional pode 

ser utilizada para ampliar a eficácia da organização (CHRISTENSEN, 2006).  

A cultura organizacional pode ser vista como uma construção social coletiva resultante 

da interação de indivíduos de forma dinâmica e intangível, e que é representada por três 

camadas, segundo Schein (1990), sendo elas:  

 

a) Artefatos: processos e estrutura organizacionais visíveis, estão ligadas 

ao ambiente e são representadas na forma de: arquitetura, layout, a 

maneira de as pessoas se vestirem e se comportarem e documentos 

públicos. Os artefatos são fáceis de se enxergar, porém difíceis de se 

interpretar;  

b) Valores: Estão ligados diretamente com a filosofia, metas e estratégias 

organizacionais, eles expressam o que os indivíduos reportam ser a razão 

do seu comportamento, em que grande parte das vezes são idealizadas. 

Esta camada é difícil de se identificar diretamente, é necessário realizar 

análises de documentos ou até mesmo entrevistas com indivíduos 

fundamentais de uma organização; 

c) Premissas: É a essência da cultura, orientada pelas crenças, percepções, 

sentimentos e pensamentos, ou seja, é a camada que determina como os 

indivíduos de um certo grupo sentem, pensam e notam. O valor é pouco 

a pouco transformado e passado para o nível inconsciente. 

 

 Geralmente, a confusão sobre o conceito de cultura está associada a não diferenciação 

destas camadas, que diferem do nível mais explícito ao mais implícito. Para compreender a 

cultura organizacional é necessário separar a natureza humana (representação da essência 

humana evidenciadas pelos sentimentos do ódio, amor, medo, alegria e tristeza) da 

personalidade humana. Visto que, o modo que as pessoas expressam seus sentimentos é alterado 

de acordo com a cultura ao qual se incluem. A cultura é derivada do ambiente social, é aprendida 

e não herdada (HOFSTEDE,2004).  
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Desta forma, percebe-se a importância de se observar as diferenças culturais, 

principalmente nos casos que ocorreram o processo de fusão organizacional, em que os choques 

de cultura, mudanças drásticas podem trazer prejuízos as organizações e aos seus membros, no 

entanto, é necessário salientar que nenhuma cultura, deve ser considerada melhor que outra, 

visto que todas apresentam características especificas que foi se moldando através da atuação, 

convivência e trocas culturais entre os membros da organização. Além do que, dentro de uma 

organização existem diversas subculturas diferentes (AZEVEDO, 2015).  

 

2.2. PROCESSO DE FUSÃO E TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL E SEUS 

IMPACTOS  

 

Na administração, fusão organizacional em sua expressão mais simples significa a união 

de duas ou mais organizações que juntas se transformam e constituem uma terceira diferente 

das anteriores (GUERRA, 2002). 

Fusões podem significar o sucesso de muitas organizações, no entanto há uma 

preocupação com as suas consequências. Dados têm apresentado que nos primeiros anos às 

fusões de empresas no Brasil, o desempenho e os lucros da organização caem, pois somente 

após consolidada, a fusão poderá trazer os benefícios esperados (ROCHA et al., 2002; MATIAS 

; PASIN, 2002). 

Com a privatização de importantes setores econômicos estatais do governo brasileiro, 

iniciou-se os processos de fusão. Esses processos estão associados diretamente com as 

mudanças macroeconômicas do processo de globalização (ROSSETTI, 2001). Diversas 

organizações escolhem por expandir suas atividades através de fusões ou consolidações, tais 

escolhas correspondem as estratégias organizacionais (RASMUSSEN, 1988). As organizações 

utilizam de estratégias para “juntar forças”, realizar a expansão do mercado, melhorar os 

recursos dentre outros objetivos relacionado a melhoria da organização. Para outros autores a 

fusão organizacional parte de outras razões estratégicas como os principais objetivos: a sinergia, 

o crescimento e diversificação e o aumento da capacidade (SUEN e KIMURA; 1997). Esses 

objetivos são apontados com diferentes classificações, mas complementares por Gitman (1997). 

Pode se destacar fusões para esses autores:  

 

a) Crescimento e diversificação: crescimento acelerado, podendo ser interpretado 

em tamanho ou na participação de mercado, ou até mesmo na diversificação de 

produtos ou serviços;  
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b) Sinergia: é caracterizada pela economia de escala, ou seja, resultado da redução 

de custos das empresas fusionadas;  

c) Aumento de capacidades: organizações que se unem para aumentar a sua 

capacidade administrativa, financeira e tecnológica.  

 

Na classificação de aumento de capacidade, entende-se que as organizações que 

realizam os processos de fusão buscam suprir a ineficiência administrativa e tecnológica 

(GITMAN, 1997).  

As fusões organizacionais não ocorrem apenas por estratégias organizacionais 

mencionadas acima, mas também por organizações que procuram alternativas para superarem 

os problemas (LAMMING apud PINHEIRO; 2002), como: redução de riscos, obtenção de 

economia de escala, complementariedade tecnológica, reduzir a ameaça competitiva, superar 

as barreiras de ingresso e beneficiar os conhecimentos associados.  

O processo de fusão organizacional deve partir de um planejamento de integração, onde 

possam compreender a história e o contexto das organizações envolvidas (NADLER; 

LIMPERT, 1993) sendo assim o planejamento se divide em 03 (três) etapas: período anterior à 

fusão, contexto da integração e período após a decisão pela fusão.  

No período pré-fusão, leva-se em consideração o contexto histórico das organizações 

que estão envolvidas no processo. Nesta etapa a história de cada organização, a relação das 

organizações, a cultura de cada organização envolvida e os motivos ao qual levaram ao processo 

de fusão. Deve ser considerado neste tópico os motivos ao qual levaram as organizações a 

escolha do processo de fusão. A análise do grau de diferença e as semelhanças entre as 

organizações dentro de um contexto geral é fundamental, inclui-se aqui a análise da cultura 

organizacional presente nas organizações, os sistemas operativos e as possíveis diferenças que 

possam gerar conflitos e impactos nas organizações. E, ainda, a influência de terceiros que 

possuem interesse nos resultados da fusão, ou seja, é preciso identificar qual o interesse dos 

terceiros e seu poder de influência, visto que tais influências podem ser os geradores de conflitos 

ou de integração.  

No contexto de integração das organizações (fusão organizacional), é representado pela 

forma que a fusão se desenvolve. A fusão organizacional ela pode ser vista como uma salvação, 

colaboração ou um ataque (disputa). A avaliação desta etapa entende-se que cada processo de 

fusão organizacional se configura com percepções, peculiaridades e bagagens que são 

transferidas entre as organizações. Os impactos da fusão organizacional começam a aparecer 

nesta etapa.  
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Na etapa de decisão do processo de fusão organizacional, a condução do processo parte 

da estratégia de integração e a preocupação com relação ao grau de efetivação da fusão.  Nesta 

etapa há critérios para avaliar e identificar as necessidades da integração, em que se consideram 

os riscos pelas atividades e tomadas de decisão que devem ser realizadas e o ritmo de integração 

que o processo de fusão está caminhando (NADLER; LIMPERT, 1993). 

O conhecimento da cultura organizacional de uma organização ao qual se pretende 

fusionar é requisito fundamental para o êxito do processo, visto que o sucesso dessas 

organizações depende das habilidades em se adaptar aos valores e cultura das organizações, 

uma vez que a organização depende da outra organização ao qual se integra (MENDENHALL, 

1996). Em uma pesquisa realizada com grandes organizações no Brasil e que passaram por 

processos de fusão organizacional, 17,6% dos pesquisados apontam que a questão cultural é o 

principal problema dos processos de pós fusão organizacional. A pesquisa realizada em âmbito 

mundial revela que 60% a 80% das fusões organizacionais falham, por situações ligadas ao 

processo de integração cultural (BARROS, 2001). Os fracassos de fusão organizacional estão 

geralmente correlacionados a integração cultural e sua complexidade. Marta Filho et al. (2016) 

ressalta que os grandes índices de fracassos estão na complexidade de adaptação das culturas 

fusionadas, podendo tornas as organizações mais burocráticas, lentas e distante de obter seu 

objetivo organizacional.  

Essa realidade reforça que a preocupação com o conhecimento da cultura 

organizacional, a integração de culturas e o desenvolvimento intercultural das organizações são 

de suma importância.  

  

2.3. DIMENSÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL – PROJETO GLOBE  

 

O resgate histórico das organizações a serem fusionadas é muito importante para 

diagnosticar os aspectos que podem influenciar as tomadas de decisões por uma fusão 

organizacional e sua integração no desenvolvimento da cultura organizacional após o processo 

de fusão (NADLER; LIMPERT ,1993). Além disso deve ser considerado com destaque a 

cultura escolar presente e o comportamento do corpo técnico e docente em vista da nova 

realidade. 

 Visto que dentre as unidades em pesquisa são antigas e uma delas centenária (IFMT – 

Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge Silva). Com a fusão organizacional o IFMT entrou em 

expansão, novas instituições foram edificadas e ocupadas por novos docentes e técnicos 



33 
 

administrativos recém-inseridos no serviço público federal, sem vícios e costumes que já eram 

culturalmente consolidados pelos servidores antigos.   

O momento de fusão organizacional significa um marco crítico na consolidação e 

transformação de uma cultura. Elementos culturais podem aparecer como obstáculos ao 

processo de fusão, em tal caso, de muitas crenças e valores que são confrontados no processo 

de fusão, principalmente no que se tange a forma de pensar, sentir das pessoas em relação aos 

ambientes internos e externos (BITENCOURT, 2004). 

Um dos maiores estudos empíricos desenvolvidos para analisar as diferenças culturais 

foi produzido pelo autor Geert Hofstede (1991), no qual aplicou esse estudo em 50 países, 

dentro de 03 continentes com o objetivo identificar diferenças no funcionamento das 

organizações e concluiu que dentre diversas diferenças identificadas eram resultadas da cultura 

dos funcionários/servidores, e na maior parcela, resultantes da cultura do país.  

Os estudos interculturais apresentam que a relação entre culturas é um fator de conflito 

antes do que sinergia entre culturas. Ambientes multiculturais estão sujeitos a conflitos, o que 

se propõe é a compreensão ampla da realidade e do que se pretende propor/almejar nos 

ambientes organizacionais (HOFSTEDE, 1997).  

O processo da cultura não pode ser imposto, uma vez que se desenvolve no decorrer da 

interação social (MORGAN, 2002). Para buscar mensurar e identificar os fatores presente no 

processo de desenvolvimento da cultura organizacional com a interação social é proposto 

definir essas dimensões que estão associadas a cultura organizacional.  

Partindo do pressuposto baseado nos estudos de Hofstede (1984), a respeito da cultura 

organizacional e suas dimensões, o pesquisador Robert J. House em 1991, liderou e criou o 

projeto GLOBE (Global leadership and organizational behavior effectiveness), juntamente com 

uma equipe de pesquisadores organizacionais coletavam dados das empresas em escala 

internacional. O estudo se especializou em mensurar as variáveis culturais, pelas ações práticas 

e pelos níveis das crenças, valores e o posicionamento da sociedade perante a cultura. O estudo 

do GLOBE tem o foco na gestão e na cultura da organização.  

Assim sendo, partindo desse pressuposto baseados nos estudos de Hofstede (1984), a 

respeito da cultura organizacional e nacional do projeto GLOBE definiram oito dimensões da 

cultura organizacional, que estudou as relações entre as dimensões da cultura, do ponto de vista 

da sociedade. Desta forma, propõe se aplicar esse estudo na presente pesquisa a fim de 

identificar a cultural organizacional nos locais de estudo. Sendo assim foi organizado um 

quadro de definições a fim de possibilitar uma visualização clara dos construtos validados 

presente na escala GLOBE (HOUSE et. al., 2004). 
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Quadro 1 – Quadro de variáveis e suas definições constitutivas e operacionais 

ESCALA  VARIÁVEL  DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA  DEFINIÇÃO OPERACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

GLOBE 

 

Índice de 

distância 

hierárquico 

(IDH) 

Associa-se ao nível de distribuição desigual 

do poder, facilidade ou dificuldade de acesso 

dos menos poderosos para os mais poderosos, 

existências de normas, crenças e práticas.  

 Média Aritmética de 18 Itens de 

GLOBE. 

Individualismo 

(INDI) 

Baseia- se no reconhecimento de cada um, na 

recompensa das ações baseadas na 

individualidade, respeito a cada um.  

Média Aritmética de 12 Itens de 

GLOBE. 

Masculinidade 

(MASC) 

Refere-se à distribuição de tarefas e 

tratamento diferenciado entre homens e 

mulheres, com respeito a as normas, crenças 

e práticas presentes na instituição.  

Média Aritmética de 09 Itens de 

GLOBE. 

Controle de 

incerteza 

(CINIC) 

Associa-se a existência de normas, crenças e 

práticas a fim de evitar situações inusitadas, 

novas que possam gerar algum problema ao 

funcionamento normal da instituição.  

Média Aritmética de 14 Itens de 

GLOBE. 

Orientação 

Afiliativa 

 (AFIL) 

Refere-se ao nível de incentivo 

proporcionado pela instituição, a fim de 

tornar o ambiente de trabalho mais fraterno, e 

buscando tomar decisões que atendam a 

maioria.  

Média Aritmética de 13 Itens de 

GLOBE. 

Orientação para 

o futuro 

(OFUR) 

Relaciona-se a crenças e práticas da 

organização que valorizam comportamentos 

dos indivíduos envolvendo planejamento de 

longo prazo.  

Média Aritmética de 13 Itens de 

GLOBE. 

Orientação para 

realização 

(OREA) 

Associa-se ao grau em que a organização 

incentiva, reconhece os seus membros por 

resultados voltados ao desenvolvimento, 

metas e qualidades. 

Média Aritmética de 13 Itens de 

GLOBE. 

Assertividade  

(ASSE)  

Relaciona-se aos níveis de agressividade e 

passividade nas relações interpessoais, e nos 

comportamentos decisivos em abordar 

assuntos de forma direta em defesa da sua 

opinião.  

Média Aritmética de 12 Itens de 

GLOBE. 

 

Fonte: Escala Global leadership and organizational behavior effectiveness - GLOBE (HOUSE et al, 2004). 
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Uma análise prévia dessa escala selecionada é permitir identificar as dimensões de 

maior evidência e relevância presente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – Campus Várzea Grande.  

Buscando compreender a relação da cultura organizacional com o processo de fusão 

organizacional que ocorreu para a consolidação do Instituto Federal de Mato Grosso, será 

utilizado de construto já operacionalizado e para os qual já existe escala construída, como pode 

ser observado no Quadro 01, a fim de mensurar e identificar a cultura organizacional presente 

na instituição. Tais dimensões são caracterizadas e identificadas, nos seguintes tópicos.  

 

2.3.1. ÍNDICE DE DISTÂNCIA HIERÁRQUICA 

 

A dimensão índice de distância hierárquica é traduzida pelo nível de aceitação dos 

servidores na distribuição desigual do poder dentro da instituição, mediante as relações 

hierárquicas que se criam entre os líderes e liderados.  

Os líderes apresentam comportamentos éticos quando agem de maneira justa, correta e 

benéfica a todos os colaboradores, bem como a realização dos trabalhadores (ZHU et al., 2008).  

É necessário ressaltar que a definição da liderança ética, induz a compreensão que nas 

instituições com alta distância hierárquica entre os líderes e os liderados há uma maior 

facilidade em colaborar com os servidores (liderados), uma vez que estes aceitam e 

compreendem a existência de uma hierarquia e que expõem um elevado respeito aos seus 

superiores, colaboram com a implementação mesmo não estando de acordo com os mesmos 

(HOFSTEDE, 1991; BROWN; TREVIÑO, 2006).  

Engloba- se também nesta dimensão a existência de normas, crenças e práticas que 

denotam as diferenças presentes na instituição.  

Nesta dimensão é importante ressaltar que há uma relação observada por diferentes 

grupos a fim de gerir a desigualdade, para tanto em instituições em que a distância hierárquica 

é elevada, ou seja, há presença de desigualdade ou são favoráveis a isso, infere-se que há uma 

forte tendência à subordinação dos servidores e à centralização do poder. Logo, se for em uma 

instituição em que a distância hierárquica for baixa, compreende-se uma maior 

interdependência entre os que possuem poder e os que não possuem, apresenta uma estrutura 

descentralizada com uma participação mais ativa dos servidores sobre as decisões a serem 

tomadas na instituição.  
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2.3.2. INDIVIDUALISMO  

 

A dimensão individualismo em contraposição ao coletivismo é muito importante no 

trabalho e pesquisa de Hofstede (1984), detalhada em duas partes no projeto GLOBE (HOUSE 

et al, 2004) o coletivismo institucional e o coletivismo no grupo, nesta pesquisa alinha em um 

só fator: o individualismo, ao qual se refere ao grau em que a instituição, reforça, enfatiza e 

estimula as ações baseadas na individualidade das pessoas ou nos grupos a quem se relacionam. 

Desta forma, observa-se a prevalência do interesse individual ou coletivo a respeito de cada 

um. 

O individualismo em si retrata a preferência por um modo de vida sem entraves sociais, 

já o coletivismo evidencia os interesses institucionais ou grupais.  

Nesta dimensão, os fatores serão evidenciados pela ação individualista dos servidores 

ou por atitudes de benefício coletivo.  

 

2.3.3. MASCULINIDADE 

 

Esta dimensão retrata às normas, crenças e práticas utilizadas para extinguir papeis 

diferenciados entre homens e mulheres, ou seja, práticas utilizadas para a promoção da 

igualdade de gênero. A dimensão masculinidade é mensurada pelo nível de valorização de 

comportamentos caracterizados por adjetivos femininos e masculinos, ou seja, não há uma 

definição de papéis a serem assumidos por homens e mulheres (HOFSTEDE, 1997). 

Em instituições com perfis mais aflorados à masculinidade, características como 

competição, rigor e solidez são mais evidenciados e valorizados. De outro lado, as instituições 

com perfis femininos são evidenciadas como ambientes mais delicados e generosos.  

Nas instituições o trabalho deve ser agradável, os conflitos apaziguados e o ambiente 

igualitário.   

 

2.3.4. CONTROLE DE INCERTEZA  

 

A dimensão controle de incerteza tem por objetivo mensurar o nível de conforto por 

parte dos servidores em situação imprevisíveis. Essa dimensão apresenta um certo de ansiedade 

dentre as situações de incertezas.  

As normas e práticas da instituição são utilizadas para evitar situações questionáveis, ou 

quaisquer que possam impedir o melhor desempenho da organização. Culturas com menor grau 
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de controle de incerteza agem de forma a minimizar as situações e conflitos por meio de regras, 

leis dentre outros artifícios legais para amenizar a incerteza. Enquanto, que nas culturas que 

apresentam o maior grau de controle de incertezas, nota-se a aceitação do conflito, 

flexibilização quanto as regras (HOFSTEDE, 1984). 

 

2.3.5. ORIENTAÇÃO AFILIATIVA 

 

A orientação afiliativa é entendida como uma motivação sobre a natureza humana em 

conflito entre uma natureza boa ou má (MCCLELLAND, 1972). 

Essa dimensão aborda para o comportamento ligado ao nível de incentivo 

proporcionado pela instituição para que as pessoas reajam de maneira gentil, amigável, zelosa, 

generosa, altruísta para com os colegas de trabalho. Com intuito de construir um ambiente 

organizacional fraterno, onde que o relacionamento entre os colegas de trabalhos seja positivo, 

visando tomadas de decisões que agradem a todos os envolvidos.  

 

2.3.6. ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO 

 

A dimensão orientação para o futuro aborda as práticas e crenças da instituição que 

enaltecem as atitudes dos servidores envolvendo em um planejamento a longo prazo, 

preparação pessoal para o futuro (amanhã), melhoria constante, foco no futuro (HOFSTEDE, 

2001).  

A dimensão OFUR é retratada pelos comportamentos que em que os líderes tomam suas 

decisões, no que se tange ao tempo, retorno e ação das situações/tarefas executadas 

(HOFSTEDE, 1991).  

Quando essa dimensão apresenta com um alto grau é interpretada pela presença mais 

ativa do líder, ou seja, tomadas de decisões mais severas visando o bem da instituição (HOUSE 

et al., 2004). 

 

 

2.3.7. ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO  

 

A dimensão orientação para realização reflete ao grau em que a instituição incentiva os 

seus servidores na busca de resultados ligados ao desenvolvimento e cumprimento de metas. 
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Essa dimensão é de grande relevância por estar ligada diretamente com a necessidade de 

realização e com o desenvolvimento institucional (MCCLELLAND, 1972).  

 

2.3.8. ASSERTIVIDADE  

 

A dimensão assertividade se relaciona com o grau existente na instituição entre 

agressividade e a passividade nas relações entre os servidores. São refletidos através de 

conflitos, resistência e agressividade (HOUSE et al, 2004).  Um alto grau de assertividade 

infere-se a predominância na instituição de falta de relacionamento entre os servidores.  
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3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

A ausência de análise dos impactos do processo de fusão na formação da cultura do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) é o tema relevante 

desta pesquisa. Visto que o IFMT não possui pesquisas voltadas a cultura da organização após 

o processo de fusão dos ambientes organizacionais, como também não há pesquisas voltadas a 

área de cultura organizacional antes do processo de fusão.  Desta forma, surge a importância 

do estudo da cultura organizacional, nas 03 (três) unidades que sofreram o processo de fusão, 

são elas: Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, na busca de evidenciar a 

estrutura da organização no que se concerne aos valores, comunicação, normas e outros 

elementos que colaboram para que a cultura seja capaz de orientar a elaboração e 

implementação estratégica da organização. 

O processo de fusão organizacional que ocorreu no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), mediante a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, pode ser entendido como uma união de unidades administrativas (organização) que 

gera uma unidade completamente nova, ou seja, a criação do IFMT – Reitoria. Este processo 

ocorreu com instituições que não possuíam nenhum vínculo administrativo, estrutural ou 

cultural, mas que já possuíam cultura organizacionais próprias, histórias e perfis de atuação 

distintos.  

Quando se trata do processo de fusão que ocorreu no IFMT, é retratado que a legislação 

não obrigou as unidades de ensino tecnológico federal a se fusionarem, mas sim como uma 

opção para transformações das unidades de ensino e a busca de um fortalecimento do ensino 

no Estado. No entanto, é citado em alguns relatos de gestores públicos do IFMT, que a grande 

dificuldade enfrentada neste processo era de qual unidade comandaria os institutos, qual 

demandaria de maior poder administrativo. Visto que as unidades não possuíam vínculo entre 

elas e as culturas eram notavelmente distintas. A rivalidade política era evidenciada em todas 

as movimentações daquele período.  

Segundo Henrique Barros, ex-diretor do IFMT - Cel. Octayde Jorge Silva, surgiram 

inúmeras possibilidades de fusão e transformação das unidades, sendo elas:  

 

I. A permanência do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso 

(localizado em Cuiabá, capital do Estado) e as duas unidades federais voltadas ao 

perfil agrotécnico se fusionarem e tornarem o Instituto Federal. 
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II. Criação de dois institutos federais no Estado, sendo eles: Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso (localizado em Cuiabá, capital do Estado) e 

o outro com as duas unidades de ensino agrotécnico: Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. 

III. A fusão das 3 unidades de ensino (Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato 

Grosso, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres) para se tornarem o IFMT, bem como a criação do 

IFMT – Reitoria. 

IV. A última opção, a fusão das 3 unidades de ensino (Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e 

da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres) para se tornarem a UTFMT 

(Universidade Tecnológica Federal de Mato Grosso), bem como a criação da 

UTFMT – Reitoria.  

 

A primeira possibilidade de fusão e transformação levantada pelas instituições não foi 

de comum acordo, visto que mesmo que as unidades voltadas ao perfil agrotécnico tinham uma 

mesma área de atuação, não encontravam oportunidades de ganhos nesta fusão. Uma vez que 

essas unidades possuíam independência administrativa, financeira e estrutural. A grande crítica 

desta possibilidade era que as três unidades estavam em negociação, e não compreendiam por 

que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso não teria alteração nenhuma 

neste processo e havia apenas um incentivo dele para as outras duas unidades Agrotécnica se 

fusionarem.  

Conforme relato do ex-diretor Henrique Barros, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso incentivava essa fusão com intuito de surgir uma melhor proposta 

a esta unidade, ou seja, cogitava-se a possiblidade de se tornar Universidade Federal 

Tecnológica, ou até mesmo a possiblidade desta unidade “gerenciar” as demais unidades. No 

entanto, esse relato não pode ser considerado como verdade absoluta visto que não há 

documentos comprovatórios que induzem a esta intenção. Mas era evidente que o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso sempre ocupou uma posição com maior 

poder de decisão, pois estava sempre com membros e influências políticas ligadas ao Ministério 

da Educação.  

A segunda possibilidade foi muito debatida e aceita entre as unidades de ensino federal 

tecnológico. No entanto, essa possibilidade fosse descartada pelo Ministério da Educação – 
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MEC que interviu nesta solicitação e declarou negatividade a possibilidade de fusão e a criação 

de dois Institutos Federais.   

A terceira possibilidade foi a fusão das 03 (três) unidades de ensino federal tecnológico 

e aceita pelas 03 (três) instituições, sem pretensões. Porém durante este processo, surgiram 

muitas oposições e discussões políticas. Foi quando surgiu a quarta possibilidade de fusão 

organizacional: tornar as 3 unidades ensino federal tecnológico em Universidades Federais 

Tecnológicas. Segundo o Prof. Henrique do Carmo Barros (ex-diretor do CEFET-MT), era 

anseio de qualquer instituição pública federal de ensino tecnológico se tornar universidade. 

Porém se tornar universidade exigia muito mais do que se tinha, como: estrutura física, estrutura 

organizacional, estrutura pedagógica, colaboradores qualificados para atuarem, dentre outros 

aspectos que deveriam ser alterados, corrigidos e criados. Com a intenção em se tornarem 

Universidades Federais Tecnológicas, igual a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR, unidade esta que passou pelo processo de fusão e se transformou em universidade, o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, se reuniram e discutiram 

em pauta juntamente com a comunidade acadêmica a intenção de se tornarem UTFMT. Como 

iniciativa de compreenderem este processo o Prof. Henrique do Carmo Barros, sugeriu que os 

responsáveis pelo processo de fusão organizacional da UFTPR realizassem uma reunião 

expositiva de todo o processo de fusão e transformação ocorrido e a apresentação da estrutura 

mínima existente para sucesso organizacional.  

Como proposto, foi realizada esta reunião expositiva para toda a comunidade acadêmica 

e aberta para a comunidade externa. De acordo com relatos, essa reunião deixou evidente e 

notório que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, não obtinham 

estrutura mínima para se tornarem Universidade. As diferenças encontradas eram discrepantes, 

exemplo dado no relato, era indiscutível a titulação e qualificação dos profissionais, ou seja, o 

número de profissionais capacitados com títulos de mestres, doutores era muito elevado, 

comparado com os profissionais do CEFETMT, CEFET-Cuiabá e a Escola Agrotécnica de 

Cáceres. Além de outros pontos que distanciavam cada vez mais estas unidades em se tornarem 

Universidade Tecnológicas Federais. Após esse momento, a comunidade acadêmica passou a 

se posicionar cada vez nas discussões, visto que estavam cientes do assunto e a ampliação das 

oportunidades que poderiam se beneficiar. Logo esta quarta possibilidade em se tornarem 

universidades foi excluída.  
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Como uma alternativa viável, de caráter “intermediário”, as unidades CEFETMT, 

CEFET-Cuiabá e a Escola Agrotécnica de Cáceres, cogitaram novamente a possibilidade de se 

tornarem Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. A comunidade 

acadêmica foi incisiva neste processo, visto que pressionaram a negociação em busca de 

acelerar o processo de fusão organizacional destas unidades. É relatado na entrevista que a 

comunidade acadêmica foi o “divisor de águas”, a gestão se sentiu pressionada e deu andamento 

no processo de fusão organizacional.  

Quanto mais se aproximava do processo de fusão organizacional, maior eram os 

embates políticos e as desavenças organizacionais. As instituições envolvidas neste processo 

pareciam um verdadeiro “cenário de guerra”. A divisão política era visível, de um lado, aqueles 

que apoiavam o processo de fusão organizacional para a transformação em Institutos Federais 

de Mato Grosso, por outro lado aqueles que acreditavam que a melhor forma era permanecer 

da maneira que estavam e por um outro lado mais ambicioso, aqueles que acreditavam que 

poderiam se tornar Universidade através de pressões e influências políticas.  

Enfim, o processo de fusão organizacional ocorreu  e as unidades passaram a fazer parte 

da Rede Federal de Ensino Tecnológico, os Institutos Federais: o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, passou a se chamar IFMT – Campus Cel. Octayde Jorge Silva ou 

como popularmente conhecido, IFMT – Campus Cuiabá; Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá, passou a se chamar IFMT – Campus São Vicente e a Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres, IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo.  Com o 

processo de fusão vieram também os conflitos, as disputas pelo poder, os conflitos internos e 

externos e a incompreensão hierárquica.  

Com a criação do IFMT – Reitoria, muitos servidores seriam nomeados para os cargos 

de confiança, pode-se dizer que a Reitoria iria ser um ambiente com um conjunto de culturas 

diversas. O primeiro reitor do Instituto Federal de Mato Grosso foi o professor José Bispo 

Barbosa, nomeado pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. Professor José Bispo Barbosa 

era diretor geral do CEFET-MT, instituição essa que evidentemente apresentava uma cultura 

forte, consolidada e com um grande poder de influência. Com essa nomeação, houve um choque 

na organização em que as demais unidades organizacionais que fizeram parte do processo de 

fusão organizacional se sentiram “desponderadas”. Desta forma, nota-se um ponto crítico nesta 

situação, uma vez que as organizações que participaram do processo de fusão organizacional 

deveriam estar em processo de integração e socialização. Pois quanto mais rápido for o processo 

de integração entre essas organizações, mais rápido aparecerão os fatores que determinam o 

sucesso ou fracasso (MATIAS; PASSIN, 2002).  
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Com o objetivo de identificar se os colaboradores notaram traços diferentes na cultura 

antes e pós a fusão organizacional, procedeu uma busca entre servidores que vivenciaram este 

processo e foi relatado que: a cultura presente nas instituições sofreu um confronto cultural e 

que os traços de uma cultura forte e já consolidada, permeiam as unidades, no entanto, muitos 

valores, crenças foram compartilhados e difundidos nos ambientes organizacionais. No entanto, 

as culturas locais permanecem forte e bem marcadas, carregadas de histórias. Vale ressaltar que 

os servidores entrevistados, registraram a importância de se identificar as culturas 

organizacionais presentes nessas unidades.  

Confirmada a importância de analisar a cultura organizacional dos campi que 

participaram do processo de fusão organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, descreve-se, a seguir a proposta de metodologia para 

realização da pesquisa.   
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4. MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Nesta seção serão apresentados os métodos científicos escolhidos pela autora. As 

escolhas dos métodos científicos significam escolher o caminho para chegar a um resultado, 

através de uma explicação dos procedimentos de forma explicita e passível de entendimento 

(HEGENBERG, 1976). 

 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem sua natureza aplicada, com abordagem predominantemente 

qualitativa, como também apresenta elementos de abordagem quantitativa. Nesta situação, a 

utilização dessas duas abordagens em um mesmo projeto de pesquisa faz com que a relevância 

na escolha de qual abordagem irá se destacar fica em função do pesquisador, a partir da sua 

convicção, e pela natureza do trabalho pesquisado (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

A imersão do pesquisador no contexto e perspectivas interpretativas para condução da 

pesquisa são as principais características dos métodos qualitativos. Habitualmente, este método 

gera uma riqueza de informações minuciosas sobre um grupo pequeno de pessoas. Os métodos 

qualitativos são muito utilizados em contextos sociais e culturais (LIEBSCHER, 1998). Para 

melhor desempenho deste método é necessário registrar, observar e analisar as interações reais 

entre pessoas, e entre sistemas organizacionais e pessoas, ou seja, o pesquisador deve ser um 

verdadeiro interpretador da realidade em pesquisa (BRADLEY, 1993). 

O fenômeno em estudo é complexo e de natureza social, sendo assim são apropriados a 

utilização de ferramentas de pesquisas qualitativas a fim de tratar os dados a serem obtidos. Os 

trechos de documentos a serem encontrados, as citações diretas de pessoas sobre sua visão e 

experiencias locais, interações entre os membros da organização e as descrições 

comportamentais presentes serão informações de grande relevância para atingir o objetivo desta 

pesquisa (GLAZIER, 1992).  

Inúmeros pesquisadores sustentam a ideia de unir os métodos quantitativos e 

qualitativos a fim de enriquecer a interpretação e validação dos resultados (KAPLAN, 1988). 

Logo a presença de elementos de abordagem quantitativa nesta pesquisa, é observado na 

utilização de técnicas a fim de identificar ou determinar um perfil de um grupo de pessoas, ou 

seja, podendo identificar as diferenças presente nas culturas organizacionais das unidades em 

pesquisa, avaliando a presença de traços comuns e divergentes envolvendo as questões locais, 

pessoais e culturais de cada unidade.  
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A pesquisa quantitativa é projetada para gerar medidas confiáveis e precisas, que 

determinam uma análise estatística, desta forma, será aplicado um questionário com perguntas: 

fechadas, semiabertas, encadeadas, perguntas com matriz de resposta e gradação de opiniões, 

conforme apresentado no anexo 01 desta pesquisa.  

 Quanto sua natureza é considerada pesquisa aplicada que tem por finalidade gerar 

conhecimento para aplicação prática na identificação de situações específicas e que envolvam 

verdades e interesse local (SILVA; MENEZES, 2001). Os objetivos propostos encaminham o 

desenvolvimento desta pesquisa para caráter exploratório como também descritivo. A pesquisa 

exploratória de natureza aplicada busca conhecer a realidade local de cada ambiente através do 

levantamento de fontes secundárias (resgates históricos, levantamento bibliográfico etc.), 

estudo de casos, observação informal e levantamento de experiências. Esta pesquisa é utilizada 

para encontrar a causa do problema (BOONE; KURTZ, 1998), ou seja, o objetivo principal da 

pesquisa de caráter exploratório é a compreensão do problema de pesquisa, a exploração do 

problema e situação a fim de prover critérios e compreensão (MALHOTRA, 2001).  

Esta pesquisa também possui caráter descritivo, em que tem por objetivo interpretar e 

identificar a realidade sem modificá-la ou interferir, ou seja, têm o interesse em conhecer e 

observar os fenômenos, procurando analisá-los, avaliá-los e interpretá-los (CHURCHILL, 

1987), no entanto, não explicam os fenômenos que descrevem, mesmo que sirva de base para 

explicação. As pesquisas descritivas contemplam inúmeros métodos de coleta de dados, sendo 

eles: entrevistas, aplicação de questionários e observação (GIL, 1991). Nesta pesquisa, serão 

utilizados os métodos de aplicação de questionário e observação, a fim de conseguir o máximo 

de informações para alcançarmos o objetivo.   

Quanto ao procedimento técnico desta pesquisa, este é um estudo de caso sobre o 

processo de fusão organizacional e seus impactos na cultura organizacional do IFMT, onde 

serão observados os impactos da cultura organizacional no processo pré e pós fusão 

organizacional, bem como o momento atual da cultura organizacional das unidades em estudo 

a fim de mapear as áreas de oportunidades que possam maximizar os ganhos e minimizar as 

perdas da cultura organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT. 

 Desta forma, para alcançar esse objetivo é necessário realizar um levantamento 

documental, aplicação de questionário aos servidores que atuam nos diversos campi em estudo.  

O estudo de caso fundamenta-se em uma pesquisa detalhada de uma ou mais 

organizações, a fim de realizar uma análise do contexto e de todos os processos envolvidos no 

fenômeno da pesquisa. Tal fenômeno não se isola do contexto geral da pesquisa, visto que a 
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intenção do pesquisador é a relação do contexto e do fenômeno (HARTLEY, 1994). Pode-se 

dizer que o estudo de caso não é um método, mas sim uma estratégia de pesquisa. Diversas 

áreas costumam utilizar os estudos de caso em suas pesquisas, sendo elas: psicologia, relações 

industriais, estudos organizacionais (mudanças, surgimento de novas organizações, 

comportamento, dentre outros assuntos que fazem parte da organização) (MYERS, 2000).  

O ponto forte do estudo de caso é a possibilidade de explorar processos aos passos que 

esses ocorrem na organização, possibilitando uma análise das várias ações que ocorrem na 

organizacional, tanto nas formas processual, como também na contextual e longitudinal 

(HARTLEY, 1994). Os estudos de caso são mais suscetíveis a informações, dados não previstos 

pelo pesquisador, comparado aos questionários e outros métodos que apenas adquirem 

respostas limitadas a apenas aspectos que foram questionados (GOODHUE et. al., 1992).  

Os procedimentos técnicos consideram-se também a observação participante, ou seja, 

quando o pesquisador está inserido no grupo a ser observado, tornando-se parte dele 

(ALENCAR, 2008). Tal referência se deve ao fato de a autora ser servidora pública do IFMT 

desde maio de 2013 e participa direta e indiretamente das situações que são abordadas neste 

projeto de pesquisa.  

 

4.2. OBJETIVOS E ATORES DA PESQUISA  

 

As instituições públicas não objetivam lucro, mas sofrem pressões seja por parte do 

governo ou até mesmo da comunidade acadêmica, o processo de fusão organizacional do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT é um exemplo 

evidente das pressões e o “poder” da comunidade acadêmica nas decisões organizacionais, visto 

que a comunidade acadêmica foi o agente determinante para a decisão no processo de fusão 

organizacional das 3 unidades de ensino tecnológico federal (Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres), por essa e outras razões as instituições públicas são 

influenciadas a investir e empreender estratégias alternativas para sobreviverem e não 

fracassarem.  

Anterior a Lei de criação dos Institutos Federais (lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 

2008), o cenário da educação profissional e tecnológica federal era composto por CEFET – 

Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica; EAF - Escola Agrotécnica Federal, em 

seguida, após a criação da rede federal, estas organizações passaram na maior parte delas pelos 

processos de fusão e transformação e outras pelo processo de separação, o Instituto Federal de 
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Mato Grosso neste caso passou pelo processo de fusão e transformações dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres, para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. 

O resgate histórico das organizações a serem fusionadas é muito importante para 

diagnosticar os aspectos que podem influenciar as tomadas de decisões por uma fusão 

organizacional e sua integração no desenvolvimento da cultura organizacional após o processo 

de fusão (NADLER; LIMPERT ,1993). Além disso deve ser considerado com destaque a 

cultura escolar presente e o comportamento do corpo técnico e docente em vista da nova 

realidade. Visto que dentre as unidades em pesquisa são antigas e uma delas centenária (IFMT 

– Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge Silva). Com a fusão organizacional o IFMT entrou em 

expansão, novas instituições foram edificadas e ocupadas por novos docentes e técnicos 

administrativos recém inseridos no serviço público federal, sem vícios e costumes que já eram 

culturalmente consolidados pelos servidores antigos.   

A fusão organizacional trouxe situações desafiadoras ao dia a dia acadêmico e surgiram 

novas atribuições aos institutos federais. Visto que, diferentemente do Centros Federais de 

Educação Tecnológica, as unidades que incorporaram Escolas Agrotécnicas Federais têm um 

outro perfil acadêmico e estrutural, estão localizadas geralmente fora dos grandes centros e 

afastadas da cidade, ou seja, estão no campo, ocupam fazendas e precisam lidar com uma rotina 

diferente das unidades urbanas e industriais da rede: O regime didático de alternância e o 

funcionamento  24 horas devido ao alojamento para os discentes que moram longe e necessitam 

de auxílio moradia, bem como as aulas práticas diárias e os cuidados com os rebanhos e 

plantações.  

É necessário ressaltar que a expansão e interiorização da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica tem a proposta de contribuir com o processo de democratização do 

ensino e o desenvolvimento local, este processo de fusão e transformação da rede, trouxe 

impactos nas características local, com alterações significativas nas regiões, localidades e 

comunidades abrangidas pelas influências geográfica, social e econômica de suas instituições. 

 

4.3. COLETA DE DADOS  

 

Os instrumentos para coleta de dados consistiram em duas frentes: coleta de dados 

primários e secundários. Para a coleta de dados primárias foram realizadas entrevistas sem 

roteiro estruturado para compreender como ocorreram o processo de fusão organizacional e seu 

desdobramento. No segundo momento foi utilizado o questionário da escala GLOBE como 
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forma de mensurar e analisar a cultura organizacional presentes nas unidades de ensino 

estudadas nesta pesquisa. Os dados de natureza secundária foram obtidos em livros e periódicos 

para o embasamento teórico desta pesquisa a fim de fortalecerem os dados obtidos.  

Desta forma, para a realização das coletas de dados de diferentes maneiras serão 

esquematizadas da seguinte forma (os modelos de aplicação se encontram nos apêndices desta 

pesquisa): 

 

 1º Passo: Esta pesquisa consistiu no levantamento documental e bibliografias que 

embasar esta pesquisa. O levantamento documental foi de suma importância para 

nortear os processos de fusões que ocorreram em todo o Brasil com lei de criação dos 

Institutos Federais, ou seja, quantificou todas as unidades de ensino que optaram 

fusionarem com as demais unidades de ensino federal, bem como aquelas que optaram 

por permanecerem com a mesma estrutura. A pesquisa bibliográfica auxiliou para o bom 

desenvolvimento da pesquisa, e a adaptação  dos questionários que foram aplicados no 

decorrer desta pesquisa.   

 2º Passo: Esta pesquisa consistirá em mensurar a cultura organizacional das unidades 

de ensino, a fim de elaborar um quadro representativo das culturas organizacionais para 

colaborar com a gestão estratégica do IFMT, através da aplicação de questionários com 

o objetivo de mensurar e mostrar quantitativamente a relevância das informações. O 

questionário GLOBE  (adaptado para esta pesquisa) contemplando 78 (setenta e oito) 

assertivas que estão relacionadas a 06 (seis) dimensões escolhidas para essa aplicação, 

sendo eles : Índice de distância hierárquico, Individualismo, Masculinidade, Controle 

de incerteza, Orientação para o futuro, Assertividade (HOUSE et. al.2004). O 

questionário foi aplicado a uma quantidade significativa de servidores que revelaram 

através dos questionários aplicados elementos da cultura organizacional do IFMT. A 

seleção da amostra foi realizada de forma aleatória, com base no pensamento de Cooper 

e Schindler (2000), ou seja, será aplicado em setores das unidades de ensino do IFMT, 

contemplando técnicos e docentes. Foram aplicados 186 questionários, primeiramente 

contatados via e-mail relatando a importância da pesquisa e em seguida direcionando o 

servidor a página de aplicação do questionário. A aplicação foi realizada desta forma a 

fim de atingir o máximo de servidores ativos das unidades de ensino.  
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4.4. ANÁLISE DE DADOS  

 

A análise de dados foi dividida em duas etapas esquematizadas abaixo: 

 

(i) O procedimento para análise documental é a análise de tópicos destacados no referencial 

teórico desta pesquisa, e em seguida análise de documentos que embasaram o 

diagnóstico do problema de pesquisa, desta forma foi realizado a análise de documentos 

de forma detalhada e  com a emissão de uma conclusão obtida nesta pesquisa.  

(ii) Os questionários aplicados, após a sua coleta foram transcritos para uma ficha 

padronizada e digitados para o Excel, a fim de gerenciar o banco de dados e efetuar a 

análise estatística. Visto que o objetivo da pesquisa é analisar e identificar as culturas 

organizacionais das unidades em estudo. A estatística a ser utilizada é descritiva, pois 

inclui técnicas que sintetizam e descrição dos dados numéricos (KAZMIER, 1982). A 

fim de confirmar a frequência das respostas das afirmativas do questionário do GLOBE.  
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5. RESULTADOS  

 

A pesquisa foi aplicada aos servidores dos campis em análise e posteriormente 

analisadas por unidades. Logo, pode-se observar que as unidades de ensino pesquisadas 

apresentam características e culturas organizacionais internas únicas, no entanto, identifica-se 

também traços culturais similares por estarem em funcionamento sob o mesmo modelo 

administrativo.  

 Interessante ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa são de suma importância 

para melhoria da instituição, visto que apresentam características internas dos campi em 

pesquisa, no que se tange as dimensões (distância hierárquica, individualismo, masculinidade, 

controle de incerteza, orientação para o futuro e assertividade).  

 

 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados foram analisados de forma que os objetivos da pesquisa fossem atingidos. 

Assim organizou-se as sessões de forma que as análises pudessem ser bem detalhadas e 

identificadas as características de cada unidade em pesquisa. 

 

6.1. ANÁLISE DE FREQUÊNCIA  

 

Nessa pesquisa é apresentada a distribuição de frequência dos dados coletados no que 

se refere ao sexo dos respondentes, perfil familiar, formação acadêmica, cargo de ocupação, 

faixa etária, escolaridade, tempo de efetividade e tempo no cargo de gestão, conforme descrito 

na Tabela 1.  

 

SEXO ABSOLUTO % 

Feminino 67 37,85 

Masculino 110 62,15 

Total 177 100 

CICLO DE VIDA ABSOLUTO % 

Solteiro sem filho 40 22,59 

Solteiro com filho 15 8,47 

Casado sem filho 29 16,38 

Tabela 1 – Dados dos respondentes 
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Casado com filho  77 43,50 

Divorciado/Viúvo 14 7,90 

Outros  01 0,56 

Total  177 100 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ABSOLUTO % 

Ciências humanas 36 20,34 

Ciências Exatas  45 25,42 

Ciências Biológicas  17 9,62 

Ciências Sociais Aplicadas 45 25,42 

Linguagens  10 5,65 

Outros 24 13,55 

Total 177 100 

CARGO ABSOLUTO % 

Professor Substituto 66 37,28 

Técnico Administrativo 01 0,57 

Outros  110 62,15 

Total  177 100 

FAIXA ETÁRIA ABSOLUTO  % 

18 a 25 anos 04 2,25 

26 a 35 anos 57 32,20 

36 a 45 anos 67 37,85 

46 a 55 anos  34 19,20 

56 a 60 anos 07 3,95 

Acima de 60 anos  08 4,51 

Total  177 100 

ESCOLARIEDADE ABSOLUTO  % 

Graduação 21 11,87 

Especialização 52 29,37 

Mestrado 65 36,73 

Doutorado  35 19,77 

Outros  04 2,26 

Total 177 100 

TEMPO DE EFETIVIDADE ABSOLUTO  % 

1 a 3 anos  17 9,61 

4 a 6 anos  45 25,42 

7 a 10 anos  30 16,94 

Mais de 10 anos  85 48,09 
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Total  177 100 

LOTAÇÃO ABSOLUTO  % 

IFMT - Reitoria 64 36,17 

IFMT – Campus Cuiabá 38 21,46 

IFMT – Campus São Vicente 37 20,90 

IFMT – Campus Cáceres 36 20,34 

Outros  2 1,13 

Total 177 100 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, a maioria dos respondentes está na faixa etária 

de 36 a 45 anos (37,85%), são do sexo masculino (62,15%) e casados com filhos (43,50%). 

Grande parte dos respondentes possui mestrado (36,73%), o grupo é composto também por 

especialistas (29,37%) e doutores (19,77%). A maior parte do quadro de profissionais possui 

formação acadêmica na área de Ciências Sociais Aplicadas (25,42%). 48,03% dos respondentes 

estão na instituição acima de 10 anos e 25,42% estão entre 4 a 6 anos efetivos na Instituição.  

 Os respondentes em sua maioria apresentam um perfil jovem (36 a 45 anos), experiente, 

atuantes em sua área de formação, o que se infere que boa parte dos respondentes através do 

tempo em que atuam na instituição estão aptos a responderem o questionário, tendo 

conhecimento profundo da instituição bem como da sua cultura organizacional.  

 

6.2. Cultura Organizacional – GLOBE – Análise Univariada 

 

A análise estatística destes dados tem por objetivo analisar a cultura organizacional do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através do ponto de vista 

dos servidores e identificar as dimensões de maior evidência e relevância presente na instituição 

através da escala Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE, 

em sua versão simplificada contendo 78 assertivas e 06 dimensões. Dentre essas dimensões, 

são: Distância hierárquica, individualismo, masculinidade, controle de incerteza, orientação 

para o futuro e assertividade, como descrito no Quadro 01. 

A Tabela 2 apresenta as respostas obtidas em cada dimensão da escala de cultura 

organizacional – GLOBE, em sua totalização, contendo média, mediana, moda, desvio padrão, 

curtose e assimetria, para colaborar com a identificação da cultura presentes nos ambientes 

pesquisados.  
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Tabela 2: Respostas da Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As médias fatoriais obtidas variam entre 2,74 a 3,25, ou seja, muitas das respostas 

obtidas não concordam e nem discordam de tais afirmações, podendo inferir assim que a cultura 

não é determinante e nem incisiva no ambiente. No entanto, ao analisar de maneira pontual e 

detalhada cada uma dessas dimensões e o que os dados representam na cultura, encontra se a 

formação de uma cultura organizacional relevante em cada instituição, como será descrito nos 

demais tópicos.  

Conforme a Tabela 2 observa-se que as dimensões CINIC (Controle de incerteza), 

OFUR (Orientação para o Futuro) e ASSE (Assertividade), apresentaram curtose positiva 

(0,166; 0,902 e 0,248, respectivamente), revelando uma maior dispersão das respostas obtidas 

entre as respostas positivas, ou seja, a distribuição das respostas na assertivas, desta dimensão 

estão concentradas nos maiores níveis de concordância. Já as dimensões IDH (Distância 

Hierárquica), INDI (Individualismo) e MASC (Masculinidade) apresentaram curtose negativa 

(-0,448; -0,072; e -0,025, respectivamente), obtendo uma distribuição mais aguda que a 

distribuição normal, ou seja, as dimensões citadas obtiveram uma distribuição concentrada das 

respostas adquiridas, nos níveis de frequência.  

As assimetrias negativas apresentadas nas dimensões IDH, INDI, CINIC, OFUR E 

ASSE (- 0,086; -0,212; -0,461 e -0,170, respectivamente), constatam que as respostas obtidas 

estão concentradas entre os maiores níveis de frequência, sendo assim, as dimensões citadas 

apresentam as maiores médias por dimensões. Desta forma, é possível inferir que há 

concordância entre os participantes da pesquisa no que se tange a cultura organizacional dos 

campi. Conforme Malhota (2001), a assimetria é a tendências de desvios (contar da média), 

serem maiores em uma direção do que em outra. Pode ser vista também como a tendência de 

uma cauda de distribuição ser mais acentuada do que a outra. Em uma distribuição assimétrica, 

ASSERTIVAS 
Discordo           Concordo 

Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 
1 2 3 4 5 

IDH Distância Hierárquica 623 584 416 910 653 3186 3,12 4,00 4,00 0,575 -0,448 -0,086 

INDI Individualismo 395 447 480 564 238 2124 2,91 3,00 4,00 0,434 -0,072 -0,212 

MASC Masculinidade 424 279 363 339 188 1593 2,74 3,00 1,00 0,535 -0,025 0,002 

CINIC Controle de incerteza 302 486 450 769 471 2478 3,25 4,00 4,00 0,534 0,166 -0,488 

OFUR Orientação para o Futuro 484 545 443 594 235 2301 2,80 3,00 4,00 0,371 0,902 -0,461 

ASSE Assertividade 197 476 478 734 239 2124 3,16 3,00 4,00 0,389 0,248 -0,170 
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os desvios positivos e negativos são diferentes. (MALHOTA, 2001). Ou seja, quando a 

assimetria apresentar o resultado positivo, podemos inferir que há uma maior concentração das 

respostas nos maiores níveis de discordância e quando a assimetria for negativa podemos inferir 

assim que há uma maior concentração das respostas nos maiores níveis de concordância. 

É interessante destacar que as respostas das assertivas se completam e reforçam a cultura 

organizacional presente na instituição. Como é descrita na dimensão IDH no que se refere a 

posições hierárquicas. As assertivas “IDH03: É altamente inconveniente questionar as 

autoridades administrativas” (2,11) e “IDH17: Os servidores têm acesso direto às pessoas em 

posição hierárquica superior” (3,89).  Analisando desta forma, podemos constatar que a 

cultura organizacional presente nos campi ao que se refere à distância hierárquica é “positiva” 

para todos, pois não há uma existência rígida hierárquica e nem distanciamento entre os que 

não possuem uma posição hierárquica de poder para os que possuem. No entanto, é evidenciado 

que “IDH06: Há uma clara distinção entre níveis hierárquicos” (3,61), ou seja, os níveis 

hierárquicos são evidenciados na instituição, há uma distinção, mas isso não afeta na distância 

hierárquica e no acesso as autoridades institucionais.  

A dimensão INDI: “Individualismo” apresenta uma média geral (2,91), com uma 

distribuição das respostas bem espalhadas, no entanto, sobressaindo as respostas obtidas nos 

maiores níveis de discordância. Pode-se destacar duas assertivas que colaboraram para a 

obtenção desta média, assim justificando que o individualismo não é tão presente nas 

instituições, pois há uma preocupação coletiva. Entende-se que quanto mais neutra for a média 

dessa dimensão, mais evidente fica que a instituição pesquisada possui uma cultura 

organizacional voltada para o coletivismo, como pode ser notado através das assertivas, 

“INDI19: Os funcionários usam a cooperação e colaboração nas suas relações profissionais” 

(3,65) e “INDI29: Poderia ser aplicada perfeitamente a máxima “cada um por si e Deus por 

todos!” (1,98). Desta forma, a maior parte dos servidores responderam que concordam em que 

há uma colaboração e cooperação nas relações profissionais e discordam que as pessoas 

trabalham apenas com projetos individuais, há um apreço ao coletivismo. É característico do 

individualismo culturas associadas ao indivíduo autônomo, dissociando assim de ambientes que 

necessitam e associam a grupos formais estruturados em função do coletivismo (família, 

instituição pública, grupos religiosos) (TRIANDIS, 1990). 

Conforme a Tabela 2 dessa pesquisa, podemos analisar a dimensão que discorre a 

respeito da cultura organizacional no fator Masculinidade. De maneira geral, essa dimensão 

possui uma média de (2,74). É pontual revelar nessa dimensão conforme as assertivas 

“MASC33: Homens e Mulheres são tratados de modo rigorosamente igual” e “MASC34: É 
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pior para um homem falhar em seu trabalho do que para uma mulher falhar no dela”.  Que 

fica evidente, baseado nas definições constitutivas presente no quadro 01, que a distribuição de 

tarefas e tratamento diferenciado independe de sexo ou gênero, todos possuem um mesmo 

tratamento dentro da instituição. Desta forma, compreende que a cultura organizacional da 

Instituição de ensino estudada, fundamentada pelo fator de masculinidade, apresenta uma 

posição neutra, sem tratamentos diferenciados e que seguem com respeito às normas e práticas 

presente na instituição.  

A dimensão CINIC “Controle e Incerteza”, diante dessa pesquisa se destaca com a maior 

média geral de 3,25. É relevante salientar que por se tratar de órgãos públicos a entrada é 

realizada através de concurso público, o que dá certa estabilidade e segurança a todos que ali 

trabalham, reduzindo as incertezas e as inseguranças. Nessa dimensão podemos associar a 

relação entre normas, valores, crenças que gerem o funcionamento destas instituições. Nota-se 

através das assertivas “CINIC45: As pessoas em geral têm uma opinião bastante positiva em 

relação a organização.” (3,24) e “CINIC52: Os funcionários sentem –se bem em trabalhar 

numa organização que tenha prestígio e sucesso.” (4,09), em que os servidores se sentem bem 

em trabalhar na instituição e tem respostas e visões positivas dela. No entanto, observa-se 

também que mesmo que há uma satisfação em trabalhar/servir na instituição é evidenciado que 

há uma tensão e cobrança dos servidores. A instituição possui normas e valores a serem 

seguidos conforme observados nos dados obtidos pelas assertivas “CINIC51: Os servidores 

confiam fortemente nos valores definidos pela instituição” (3,11) e “CINIC3: Existem normas 

para quase tudo” (3,55).  

Dentro das instituições pesquisadas, quando se trata de se planejar para o futuro é 

sempre um assunto muito relevante, pois é fundamento que tudo seja planejado para uma 

melhor execução das atividades. A dimensão OFUR: “Orientações para o Futuro” relaciona 

com a valorização comportamental dos indivíduos baseados pelo planejamento longo prazo das 

ações. Desta forma, analisa-se os dados da Tabela 01, quanto a sua média obtida e suas 

variações. Pode-se afirmar que os servidores compreendem e concordam com as práticas 

organizacionais, sendo assim a cultura organizacional é evidenciada nestas instituições mediada 

pela dimensão OFUR como positiva (uma vez que planejar é fundamental para o sucesso de 

uma organização), quando se trata de planejamento a longo prazo e a compreensão de que é 

necessário planejar, onde se observa através dos dados obtidos nas assertivas: “OFUR59: O 

correto é deixar como está, para ver como é que fica”(1,65) e “OFUR66: Não adianta planejar 

porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem controle sobre elas” 

(1,75), essas afirmações tiveram um alto nível de discordância, ficando claro que os servidores 
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se preocupam com o planejamento e entendem que planejar o futuro também é uma norma da 

instituição, como é apontada por essa assertiva“ OFUR75: A norma é planejar para o Futuro” 

(3,32).   

Na dimensão OFUR, se destaca também a importância do servidor em se desenvolver 

profissionalmente e todo o apoio que a instituição dá, “OFUR65: Os servidores são 

encorajados a investir no desenvolvimento profissional” (3,37), analisa-se que foi a maior 

média das assertivas nesta dimensão, ressaltando assim que desenvolvimento profissional é de 

grande importância para instituição, pois são com servidores capacitados e desenvolvidos que 

a instituição se desenvolve.  

A dimensão ASSE: “Assertividade” é crítica a se tratar, pois em um ambiente de 

trabalho deve-se pautar pelo bom desenvolvimento, compreensão e buscar relações 

interpessoais saudáveis para que os comportamentos pessoais não atrapalhem o bom 

desenvolvimento da organização. A cultura organização observada por essa dimensão relaciona 

aos níveis de agressividade e passividade presente nos comportamentos decisivos e nas relações 

interpessoais. Na instituição em pesquisa pode-se analisar que a maior parte dos servidores 

concorda que as pessoas não expressam seus desejos e opiniões, conforme a assertiva “ASSE67: 

As pessoas não expressam claramente seus desejos sentimentos e ponto de vista” (3,13), desta 

forma pode se inferir que há um receio ou até mesmo uma forma de não se posicionar de forma 

contrária dos demais colegas presentes, como pode ser demonstrado pela assertiva “ASSE70: 

As pessoas ofendem-se com os comentários e críticas de seus colegas” (3,57), assim para evitar 

tais confrontos de opinião, as pessoas optam por não expressarem suas opiniões e desejos, com 

intuito de preservar o bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, uma vez com 

que aqueles que expressam buscam defender seus ideais de convicção como é expresso pela a 

assertiva “ASSE73: As pessoas geralmente defendem seus ideais de convicção” (3,62). Desta 

forma, pode-se concluir que de maneira geral observada nestas instituições a cultura 

organizacional é de tal maneira agressiva na defesa da sua própria opinião, pois para obter um 

bom desenvolvimento nas relações interpessoais, devem-se evitar assuntos polêmicos, críticos 

ou que externam o ambiente de trabalho, ou seja, buscar a passividade das relações interpessoais 

através impessoalidade (abordar assuntos de forma indireta e não incisiva) e no 

profissionalismo. 

Deste modo, em uma análise geral envolvendo as 04 (quatro) unidades de ensino 

pesquisadas, infere-se de acordo com os resultados obtidos na escala de cultura de 

organizacional – GLOBE, essas instituições de Ensino Tecnológico apresentam uma cultura 

organizacional neutra, mas pautada em ressaltar os valores organizacionais. A seguir, as 
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análises serão observadas uma a uma (todos os campi) para que posteriormente possa fazer uma 

comparação entre as unidades de ensino e suas evidenciar a cultura organizacional de cada 

unidade de ensino.  

 

6.3. Cultura Organizacional – GLOBE – Análise IFMT – Campus Cuiabá 

 

Tabela 3: Respostas da Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE - IFMT 

– Campus Cuiabá 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As médias fatoriais obtidas pelos questionários aplicados aos servidores do IFMT – 

Campus Cuiabá variam entre 2,71 a 3,14, sendo assim uma média geral do construto de cultura 

organizacional de 2,92, ou seja, muitas das respostas obtidas não concordam e nem discordam 

de tais afirmações, podendo inferir assim que a cultura não é determinante.  

Conforme a Tabela 3 observa-se que apenas a dimensões OFUR (Orientação para o 

Futuro), apresenta curtose positiva (1,298), revelando uma maior dispersão das respostas 

obtidas entre as respostas negativas. Já as dimensões IDH (Distância Hierárquica), INDI 

(Individualismo) , MASC (Masculinidade), CINIC (Controle e Incerteza) e ASSE 

(Assertividade)  apresentaram curtose negativa (-0,026 ; -0,007; -0,065; -0,205 e -0,584, 

respectivamente), obtendo uma distribuição mais aguda que a distribuição normal, ou seja, as 

dimensões citadas obtiveram uma distribuição concentrada das respostas adquiridas, nos níveis 

de frequência.  

Analisando a cultura organizacional do IFMT – Campus Cuiabá com base na escala 

GLOBE, é importante destacar os traços marcantes que evidenciam a identidade cultural desta 

instituição em que carrega há séculos histórias, valores e crenças. Ao se observar a dimensão 

IDH “Distâncias Hierárquicas”, podemos notar que a cultura presente nesta dimensão declara 

uma liberdade entre os servidores independentemente da posição hierárquica, no entanto, existe 

ASSERTIVAS 
Discordo           Concordo 

Total Média Mediana Moda 
Desvio 

Padrão 
Curtose Assimetria 

1 2 3 4 5 

IDH Distância Hierárquica 152 127 90 176 139 684 3,03 3,00 4,00 0,577 -0,026 -0,092 

INDI Individualismo 88 99 98 122 49 456 2,88 3,00 4,00 0,468 -0,007 -0,274 

MASC Masculinidade 101 49 75 77 40 342 2,73 2,00 1,00 0,627 -0,065 0,036 

CINIC Controle de incerteza 83 129 93 135 92 532 3,05 3,00 2,00 0,567 -0,205 -0,378 

OFUR Orientação para o Futuro 118 122 87 118 49 494 2,71 3,00 4,00 0,414 1,298 -0,394 

ASSE Assertividade 49 108 89 151 59 456 3,14 3,00 4,00 0,401 -0,584 -0,453 
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a distinção entre níveis hierárquicos. Os servidores que possuem cargos de confiança, tem seus 

privilégios legais, mas não são abusivos, como aponta na assertiva “IDH16: Existem privilégios 

nas vagas de estacionamento para cargos da alta administração” (1,55).  Ou seja, não há uma 

existência rígida hierárquica e nem distanciamento entre os que não possuem uma posição 

hierárquica de poder para os que possuem.  

A dimensão INDI: “Individualismo” apresenta uma média geral (2,88), com uma 

distribuição das respostas bem espalhadas nos diferentes níveis. É importante ressaltar que nesta 

dimensão quanto mais neutra for a média geral, fica evidente que a instituição é voltada ao 

coletivismo. Quando se trata de uma instituição com mais de 100 anos de história, nota-se a 

presença de um corpo técnico e docente que caminha com a cultura já atrelada aos “corredores” 

da instituição.  Grande parte dos servidores entendem que o IFMT – Campus Cuiabá possui 

uma cultura coletiva, ou seja, não é local individualista. Existe a valorização e o reconhecimento 

de cada um dentro da instituição. Isso podemos notar através das assertivas “INDI20: Há um 

grande esforço para que os interesses das pessoas e da organização coincidam”, é interessante 

destacar nessa assertiva que há um elo entre pensar no próximo e na organização também, sabe-

se que muitas vezes o servidor tem uma situação ou necessidade individual que necessita do 

apoio dos colegas e da compreensão institucional, e outra assertiva que vem ao encontro em 

confirmar que o coletivismo é presente na instituição é a assertiva “INDI27: As pessoas 

trabalham somente em projetos individuais”, onde mais de 80% dos respondentes discordam 

que as pessoas são individualistas, ou seja, as pessoas trabalham em projetos que irão beneficiar 

o coletivismo.  

A dimensão MASC “Masculinidade” observada no IFMT – Campus Cuiabá apresenta 

uma média geral de (2,73), com a distribuição das respostas concentradas nos altos índices de 

concordância nas assertivas que se referem ao ambiente agradável, igualitário e colaborativo. 

Nas assertivas que retratam o tratamento diferenciado entre homens e mulheres, bem como a 

presença da masculinidade imposta, observa-se que as respostas se concentram nos maiores 

níveis de discordância. Considerando assim, que no IFMT – Campus Cuiabá apresenta uma 

cultura organizacional pautada na igualdade, sem distinção entre homens e mulheres, como é 

observado na assertiva “MASC37: Ocorre uma divisão clara dos papeis entre homens e 

mulheres” (2,79), ou seja, segundo dados obtidos através dos questionários aplicados, mais de 

80% dos respondentes discordam com tal afirmação, permitindo a compreender que tal 

afirmação não condiz com a cultura organizacional do IFMT – Campus Cuiabá.  

A dimensão CINIC “Controle e Incerteza”, segundo Hofstede (1997), refere-se ao 

inusitado, situações que possam ocorrer e gerar alguma alteração no funcionamento normal da 
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instituição, bem como também a necessidade de fuga pelo desconhecido. Nessa dimensão pode-

se observar que no IFMT – Campus Cuiabá tem se mantido pautado em normas e 

burocratizações a fim de evitar circunstâncias inabitual, como pode ser observado na assertiva 

“CINIC53: Existem normas para quase tudo” (3,263). Nota-se que em especial que neste 

campus, por mais que haja a existência de normas, os servidores não confiam plenamente nos 

valores definidos pela instituição. Sentem-se bem trabalhando em uma organização de sucesso, 

mas lidam com um alto nível de stress.  

Outro ponto a se observar na dimensão CINIC é o planejamento com antecedência das 

atividades a serem executadas durante o ano. Nota-se que as reuniões são planejadas com 

antecedência, mas a execução não se aplica, mensurado através das assertivas “CINIC49: As 

reuniões são frequentemente planejadas com antecedência” (3,105); “CINIC46: Grande parte 

do trabalho é bem planejada, levando a poucos eventos inesperados” (2,526), ou seja, 

planejamento e reuniões acontecem nesta instituição, porém sem muito controle para execução, 

sendo assim um elevado nível de acontecimentos inesperados, que fogem do planejamento.  

O IFMT – Campus Cuiabá diante da dimensão OFUR “Orientações para o Futuro” 

apresenta-se com uma média geral de 2,71, a média mais baixa entre todas as dimensões. 

Mesmo apresentando a menor média das dimensões é interessante analisar as assertivas a fim 

de compreender como a cultura organizacional é identificada diante da dimensão OFUR no 

IFMT – Campus Cuiabá. Logo, nota-se que a cultura organizacional é identificada 

positivamente na valorização e no incentivo a qualificação do servidor, baseado nos 

planejamentos a longos prazos, como pode ser observado nas assertivas: “OFUR 55: Os 

servidores são encorajados a se preparar para eventos futuros” (3,184) e “OFUR65: Os 

servidores são encorajados a investir no desenvolvimento profissional” (3,184).  No entanto, 

podemos destacar também nessa dimensão que o Campus em análise não apresenta uma 

preocupação em planejar atividades e tarefas a longo prazo, visto que a assertiva nos demonstra 

isso através das respostas obtidas em: “OFUR54: Os chefes sempre pedem os serviços em cima 

da hora” (3,00) e “OFUR57: As pessoas planejam para o futuro” (2,921).  

 O IFMT – Campus Cuiabá diante a dimensão da ASSE “Assertividade” é 

identificado através dos índices das assertivas, que os servidores são retraídos ao se 

posicionarem na instituição, como é observado na ASSE67: “As pessoas não expressam 

claramente seus desejos, sentimentos e pontos de vista” (3,211) e  ASSE72: “As pessoas 

expressam claramente seus desejos, sentimentos e pontos de vista, sem ferir, menosprezar, 

humilhar os outros” (2,947). O IFMT – Campus Cuiabá é conhecido também pelo poder 

político que vem atrelado na instituição por muito tempo. Dentre todos os demais campis 
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pesquisados, o IFMT – Campus Cuiabá é o que mais se destaca politicamente, pois além de ser 

o campus mais antigo, ele está localizado na capital do Estado, atualmente é o maior campus 

do IFMT. Observa-se também nesta dimensão a forma em que os servidores reagem nas 

relações interpessoais, diante das assertivas ASSE70: “As pessoas ofendem-se com os 

comentários e críticas de seus colegas”(3,632); ASSE71: “ Muitas vezes as pessoas não se 

sentem respeitadas pelos colegas de trabalho” (3,447);  ASSE73: “As pessoas geralmente 

defendem seus ideais de convicção”(3,579) e ASSE78: “Em geral as pessoas recebem as 

críticas como afrontas pessoais”(3,289), desta forma podemos inferir que nesta instituição a 

cultura organizacional fica evidenciada pela intolerância, falta de colaboração e a ausência de 

um bom convívio entre diferentes grupos. Pode-se concluir também que essa relação é 

influenciada pelos grupos políticos internos.  

Deste modo, infere-se de acordo com os resultados obtidos na pesquisa aplicada com os 

servidores do IFMT – Campus Cuiabá que essa instituição de Ensino Tecnológico apresenta 

uma cultura organizacional forte. Evidenciada pelo coletivismo acima do individualismo, o 

incentivo ao crescimento profissional, o tratamento igualitário entre homens e mulheres, a 

existência de normas com pouca efetivação em sua aplicação e controle, os planejamentos 

institucionais com pouca efetivação em sua execução e que as relações interpessoais entre os 

servidores são afetadas pela política interna existente.  

 

6.4. Cultura Organizacional – GLOBE – Análise IFMT – Campus São Vicente  

 

Tabela 4: Respostas da Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE - IFMT 

– Campus São Vicente 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os questionários aplicados aos servidores do IFMT – Campus São Vicente obtiveram 

médias fatoriais entre 2,66 a 3,33, com uma média geral do construto de cultura organizacional 

ASSERTIVAS 
Discordo           Concordo 

Total Média Mediana Moda 
Desvio 

Padrão 
Curtose Assimetria 

1 2 3 4 5 

IDH Distância Hierárquica 100 95 108 208 155 666 3,33 4,00 4,00 0,518 0,316 -0,410 

INDI Individualismo 75 87 117 120 45 444 2,94 3,00 4,00 0,438 1,012 -0,389 

MASC Masculinidade 86 62 90 70 25 333 2,66 2,00 4,00 0,507 -0,611 -0,278 

CINIC Controle de incerteza 52 90 113 177 86 518 3,30 3,00 4,00 0,403 0,842 -0,655 

OFUR Orientação para o Futuro 82 91 130 128 50 481 2,94 3,00 3,00 0,323 -0,317 0,074 

ASSE Assertividade 31 94 121 159 39 444 3,18 3,00 4,00 0,389 -0,413 -0,188 
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de 3,06. Conforme a tabela 4, observa-se que nas dimensões IDH (Distância Hierárquica), INDI 

(Individualismo) e CINIC (Controle e Incerteza) apresentam curtose positiva e assimetria 

negativa, indicando que há uma maior concentração de respostas nos menores níveis de 

concordância. Já as dimensões MASC (Masculinidade), OFUR (Orientação para o futuro) e 

ASSE (Assertividade) apresentaram curtose negativa e assimetria negativa, exceto a dimensão 

ASSE que apresentou a assimetria negativa, ou seja, indicando que há uma distribuição normal 

entre os níveis de frequência, conforme pode ser observado na tabela 03.  

Observando as dimensões a fim de identificar a cultura organizacional presente no 

IFMT – Campus São Vicente, podemos notar na dimensão IDH “Distância Hierárquica” que 

os servidores se sentem à vontade em questionar seus superiores, bem como há uma liberdade 

e abertura de acesso para isso IDH02: “Os servidores têm liberdade para questionar as ordens 

de seus dirigentes, quando discordam deles” (3,784); IDH03: “É altamente inconveniente 

questionar a autoridade administrativa” (2,216). Pode se inferir através das assertivas que o 

IFMT – Campus São Vicente apresenta uma clara distinção entre os níveis hierárquicos IDH06: 

“Há uma clara distinção entre níveis hierárquicos” (3,973), pelo poder exercido sobre os 

demais servidores como também pela diferença salarial IDH15: “Há uma grande diferença 

salarial entre a alta direção e a base da organização” (3,865). No entanto é interessante 

ressaltar que nesta dimensão é que por mais que haja a distinção entre níveis hierárquico, há 

também o acesso livre ao questionamento, e que o poder não prevalece sobre os direitos dos 

servidores IDH07: “O poder prevalece sobre o direito” (2,865), ou seja, não há uma um receio 

em se expressar e relatar situações em que vão em desacordo com a instituição. E que a 

influência entre os servidores além de ser exercida pela posição hierárquica IDH18: “A 

influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na autoridade de sua posição” 

(3,405) é primeiramente e baseado no exercício de sua competência IDH01: “A influência 

exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência” (3,432).   

A dimensão INDI: “Individualismo” apresenta uma média geral de 2,94, com as 

distribuições das respostas bem acentuadas nos diferentes níveis. Pode se observar que nesta 

instituição a coletividade é presente nas relações profissionais INDI19: “Os funcionários usam 

a cooperação e colaboração nas suas relações profissionais” (3,622) , no entanto, observa-se 

também que por mais que pensem em um bem coletivo, não há uma preocupação em cuidar do 

próximo INDI30:  “As pessoas procuram proteger uns aos outros” (2,595) , bem como há uma 

competição entre os servidores INDI25: “As relações de competição profissional entre 

servidores são claramente percebidas” (3,514). Desta forma, infere-se que os servidores no 

IFMT – Campus São Vicente compreendem a importância do coletivismo, porém há traços que 
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evidenciam que o individualismo também é presente em alguns casos, como pode ser observado 

nas assertivas a seguir: INDI23: “O grupo e mais valorizado que o indivíduo” (2,973); INDI26: 

“A Forma de remunerar servidores e chefes visa mais os interesses coletivos” (2,514).  

A dimensão MASC “Masculinidade” observada no IFMT – Campus São Vicente 

apresenta uma média geral de 2,66, com a distribuição das respostas concentradas nos menores 

índices de concordância quando se discorre a respeito do tratamento diferenciado entre homens 

e mulheres. Observa-se que nas assertivas que caracterizam o ambiente agradável, colaborativo 

e igualitário as respostas concentram nos maiores níveis de concordância. Diante dessa 

dimensão pode-se inferir que IFMT – Campus São Vicente possui um ambiente em que os 

servidores são respeitados e tratados de forma igualitária, conforme pode ser identificado pelas 

assertivas: MASC33: “Homens e mulheres são tratados de modo rigorosamente igual (3,243); 

MASC34: “É pior para um homem falhar em seu trabalho do que para uma mulher falhar no 

dela”(1,838); MASC36: “As oportunidades para cargos administrativos são mais acessíveis 

para homens que para as mulheres” (2,189); MASC: “Ocorre uma divisão clara dos papeis 

entre homens e mulheres” (2,000). Diante dessa dimensão identifica-se conjuntamente a 

concentração das respostas nos maiores níveis de concordância quando se trata de colaboração 

entre os servidores e como se sentem trabalhando na instituição, a assertiva MASC32: “Em 

geral, as pessoas gostariam de trabalhar por aqui por um tempo bastante longo” (3,270). É 

interessante ressaltar que uma parcela dos servidores vive em alojamentos na instituição, outras 

pegam transporte coletivo diariamente para se deslocarem pois moram na capital do estado 

(com aproximadamente 2 horas de viagem) e outros servidores que criaram “raízes” na cidade.  

Pode se analisar nesta instituição através da dimensão CINIC “Controle e Incerteza” que 

nem sempre as atividades a serem desenvolvidas são bem definidas e explicadas 

detalhadamente como pode ser notado através das assertivas “CINIC40:  A forma de executar 

os trabalhos é apresentada em detalhe, para que as pessoas saibam o que se espera que elas 

façam”(2,730) e “CINIC42: As situações de trabalho são bem definidas com exigências 

claras”(2,811). Consequentemente, podendo estar afetando o melhor desempenho dos 

servidores e deixando os tensos em não compreender exatamente de qual maneira as atividades 

deveriam ser executadas, esta tensão pode ser observada pela dimensão “CINIC41: É comum 

os servidores sentirem-se tensos e nervosos no trabalho” (3,405) em que apresenta uma média 

elevada, evidenciando uma maior concentração das respostas nos maiores níveis de 

concordância. No entanto, nesta dimensão pode-se observar também que mesmo que os 

servidores concordam que as atividades não possuem clareza o que consequentemente causa 

um stress no trabalho, isso não afeta no sentimento de ameaça em perderem o emprego ou serem 
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punidos pelo mesmo, podendo ser observado na assertiva “CINIC44: As pessoas sentem – se 

ameaçadas de perder o emprego” (1,811). 

Nesta mesma dimensão “CINIC”, podemos observar outros pontos que fazem parte da 

cultura organizacional desta instituição em análise, a valorização do ambiente de trabalho, 

orgulho em trabalhar em um ambiente que tenha uma história, prestígio histórico e sucesso, 

podem ser observadas através das médias das assertivas a seguir, “ CINIC48: É muito 

importante para os seus membros que ela seja vista positivamente por pessoas de outras 

instituições”(3,865), “CINIC52: Os funcionários sentem-se bem em trabalhar numa 

organização que tenha prestígio e sucesso” (4,216).  

A dimensão OFUR “Orientações para o futuro” no IFMT- Campus São Vicente 

observa-se que não há muita eficiência no que se tange a planejamento a longo prazo, ou seja, 

as atividades estão sendo executadas conforme a demanda, isto é um verdadeiro “apaga fogo” 

tal situação é evidenciada através das assertivas a seguir:“OFUR54: Os chefes sempre pedem 

os serviços em cima da hora”(3,432); “OFUR55: Os servidores são encorajados a se preparar 

para eventos futuros”(3,135); “OFUR56: As coisas sempre são terminadas depois do 

prazo”(2,946). Tal situação evidencia que a gestão não exige e nem incentiva um planejamento 

das atividades e até mesmo a melhor distribuição da mesma, conforme aos resultados coletados 

pela assertiva “OFUR60: Existe um alto grau de encorajamento para o futuro”(3,081).  

Na dimensão OFUR, podemos observar também através das médias das assertivas 

“OFUR62: A norma é planejar para o futuro”(3,324); “OFUR63: As pessoas preocupam-se 

só com o presente”(3,054) que o Campus em análise não se preocupa e nem incentivam um 

desenvolvimento para o planejamento das ações.  

A dimensão ASSE “Assertividade” é a relação que há entre os servidores no que se 

tange a conflitos. No IFMT – Campus São Vicente, podemos observar que a relação entre os 

servidores não é muito passiva, há conflitos que são vistos como afrontes pessoais como podem 

ser observados pelas assertivas, “ASSE78: Em geral as pessoas recebem as críticas como 

afrontas pessoais (3,405); “ASSE72: As pessoas expressam claramente seus desejos, 

sentimentos e pontos de vista, sem ferir, menosprezar, humilhar os outros” (2,838). A política 

pode ser considerada um dos maiores motivos para essa relação entre os servidores, mas 

também podemos considerar que o campus em estudo é atrelado a diversas culturas e áreas de 

atuações bem divergentes o que pode ser observado nas assertivas a seguir, “ASSE73: As 

pessoas geralmente defendem seus ideais de convicção (3,595)”; “ASSE71: Muitas vezes as 

pessoas não se sentem respeitadas pelos colegas de trabalho (3,405)”; “ASSE70: As pessoas 

ofendem-se com os comentários e críticas de seus colegas.(3,703)”.  
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Deste modo, conclui-se que os resultados obtidos na pesquisa aplicadas aos servidores 

do IFMT – Campus São Vicente apresentam uma cultura forte. Tal instituição é marcada pela 

boa relação entre os servidores e gestão, o coletivismo pode ser visto de duas formas, o bem 

comum entre os grupos, mas também a busca da defesa de benefício para o coletivismo de 

grupos fechado, ou seja, o coletivismo seletivo. Em análise a dimensão Masculinidade foi a que 

mais surpreendeu em seu resultado, visto que o Campus é uma unidade rural, há sim uma cultura 

local atrelada a costumes que decorrem de criações e patriarquismo, mas nessa instituição 

evidenciou o respeito e igualdade entre gêneros. Preocupa-se na cultura desta instituição a 

ausência de controle das atividades e o planejamento a longo prazo em que de tal maneira pode 

se inferir que há ausência de uma gestão mais assídua a prazos e controles. Em análise pode-se 

inferir que a dimensão OFUR, CINIC estão correlacionadas a “grande” liberdade entre os 

servidores e gestores, o que consequentemente pode afetar a dimensão da assertividade.  

 

6.5. Cultura Organizacional – GLOBE – Análise IFMT – Campus Cáceres 

 

Tabela 5: Respostas da Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE - IFMT 

– Campus Cáceres. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os questionários aplicados os servidores do IFMT- Campus Cáceres obtiveram médias 

fatoriais entre 2,67 a 3,33, com uma média geral do construto de cultura organizacional de 2,97.  

De acordo com a tabela 5, observa-se que nas dimensões  IDH (Distância Hierárquica), INDI 

(Individualismo) e CINIC (Controle e Incerteza) apresentam curtose negativa indicando que há 

uma maior concentração das respostas nos maiores níveis de concordância. Já as dimensões 

MASC (Masculinidade), OFUR (Orientação para o futuro) e ASSE (Assertividade) 

apresentaram curtose positiva e assimetria negativa, exceto a dimensão ASSE que apresentou 

ASSERTIVAS 
Discordo           Concordo 

Total Média Mediana Moda 
Desvio 

Padrão 
Curtose Assimetria 

1 2 3 4 5 

IDH Distância Hierárquica 143 117 68 182 138 648 3,08 4,00 4,00 0,643 -0,603 0,071 

INDI Individualismo 78 95 95 109 55 432 2,93 3,00 4,00 0,480 -0,351 -0,249 

MASC Masculinidade 86 62 64 68 44 324 2,76 2,00 1,00 0,490 1,111 -0,372 

CINIC Controle de incerteza 51 96 101 148 108 504 3,33 3,00 4,00 0,524 -0,012 -0,374 

OFUR Orientação para o Futuro 112 127 78 107 44 468 2,67 3,00 2,00 0,368 0,527 -0,913 

ASSE Assertividade 38 106 120 123 45 432 3,07 3,00 4,00 0,436 1,880 0,186 
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a assimetria positiva, ou seja, ou seja, as dimensões citadas obtiveram uma distribuição 

concentrada das respostas adquiridas, nos níveis de frequência. 

Em análise as respostas obtidas na dimensão IDH “Distância Hierárquica” do IFMT – 

Campus Cáceres, pode-se observar que nesta dimensão fica evidente a hierarquia presente na 

instituição dentre os cargos e a existência diálogo entre servidores e gestores de maneira bem 

aberta. Como pode ser confirmado pelas assertivas: “IDH06: Há uma clara distinção entre 

níveis hierárquicos (3,472); “IDH13: Existem chefes que reúnem o grupo para tomar decisões 

importantes, estimulando a discussão e acatando a decisão da maioria (3,778). 

Tal dimensão retrata que os servidores têm liberdade para questionar seus superiores 

que estão abertos a ouvirem e buscarem uma melhor solução para as situações, “IDH02: Os 

servidores têm liberdade para questionar as ordens de seus dirigentes, quando discordam 

deles. (3,722)”; “IDH17: Os servidores têm acesso direto às pessoas em posição hierárquica 

superior. (3,972)”;“IDH10: As pessoas em posição de direção  tentam aumentar sua distância 

social dos indivíduos menos poderosos (2,583). 

Essa abertura que o gestor dá ao servidor com a troca de opiniões, diálogo, 

consequentemente melhora o ambiente de trabalho e atribui ao servidor uma responsabilidade 

e zelo institucional, desta forma dando credibilidade e valorizando a competência do servidor 

“IDH01: A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência. 

(3,556)”; “IDH09: Os superiores devem sempre tomar a iniciativa (2,667).  

A dimensão INDI: “Individualismo” retrata que no IFMT – Campus Cáceres os 

servidores buscam pelos interesses coletivos e pela igualdade dos direitos como podem ser 

observados pelas seguintes assertivas, “INDI20: Há um grande esforço para que os interesses 

das pessoas e da organização coincidam. (3,528)”;“INDI21: A igualdade é o valor mais 

importante. (3,583)”;“INDI22: Os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos. 

(1,889)”. No entanto, há contradições quando trata de competições profissionais, ou seja, os 

servidores visam o interesse coletivo, mas estão buscando com frequência o reconhecimento 

profissional individual. Exemplo disso é quando há recursos limitados para capacitações, o 

interesse individual prevalece INDI25: As relações de competição profissional entre servidores 

são claramente percebidas. (3,306)”;“INDI28: Valoriza-se o espírito de grupo mesmo que os 

objetivos individuais sejam prejudicados. (3,111)”.  

A dimensão MASC “Masculinidade” no IFMT- Campus Cáceres é evidenciada pela 

igualdade de gênero e os tratamentos sem distinção conforme as assertivas ,“MASC33: Homens 

e mulheres são tratados de modo rigorosamente igual (3,639)”; “MASC36: As oportunidades 

para cargos administrativos são mais acessíveis para homens que para as mulheres (2,417)”; 
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MASC37: Ocorre uma divisão clara dos papeis entre homens e mulheres (2,472). Nesta 

dimensão também podemos notar que o IFMT – Campus Cáceres é um ambiente agradável de 

se trabalhar “MASC31: A maioria dos servidores caracteriza-se por sua gentileza. 

(3,250)”;“MASC32: Em geral, as pessoas gostariam de trabalhar por aqui por um tempo 

bastante longo. (3,472)”;“MASC38:  A maioria dos funcionários caracteriza-se por sua 

elegância. (1,889). 

O IFMT – Campus Cáceres diante das assertivas da dimensão CINIC “Controle de 

Incertezas” retrata que o campus possui normas institucionais bem definidas e de conhecimento 

dos servidores “CINIC43: As normas de conduta são muito bem definidas. (3,361)”; 

“CINIC53: Existem normas para quase tudo.  (3,444)”. No que tange a clareza e expectativas 

da execução do trabalho é notado uma ausência de importância em que o Campus dá a isso 

“CINIC40: A forma de executar os trabalhos é apresentada em detalhe, para que as pessoas 

saibam o que se espera que elas façam. (2,778)”,o que consequentemente pode ser motivo para 

que os servidores se sintam tensos nas execuções das atividades “CINIC41: É comum os 

servidores sentirem-se tensos e nervosos no trabalho. (3,750)”; “CINIC50: Pode-se observar 

um alto nível de stress entre os servidores. (3,250)”, visto que muitas vezes a cobrança ou 

expectativas geradas na execução de uma atividade não sejam atendidas.  

Para os servidores do IFMT – Campus Cáceres é de suma importância que a instituição 

seja vista positivamente, isso ocorre na maioria das unidades de ensino, isso se dá tanto pelo 

lado político e de prestígio para instituição “CINIC48: É muito importante para os seus 

membros que ela seja vista positivamente por pessoas de outras instituições. (3,944)”; 

“CINIC52: Os funcionários sentem-se bem em trabalhar numa organização que tenha 

prestígio e sucesso. (4,111)”. É valido ressaltar que nesta instituição o planejamento de reuniões 

e execuções de atividades são planejadas e organizadas com antecedência “CINIC49: As 

reuniões são frequentemente planejadas com antecedência. (3,639)”. 

 A dimensão OFUR “Orientação para o futuro” no IFMT – Campus Cáceres é enaltecida 

pela atitude dos gestores e servidores pelo empenho em realizar o planejamento a longo prazo 

e o incentivo de planejar para o futuro “OFUR54: Os chefes sempre pedem os serviços em cima 

da hora.(2,500)”;“OFUR55: Os servidores são encorajados a se preparar para eventos 

futuros.(3,194)”;“OFUR62: A norma é planejar para o futuro. (3,222)”.Esse comportamento 

reflete no melhor desempenho e melhoria constante das atividades executadas “OFUR64: O 

planejamento das atividades é sempre altamente valorizado.(3,167)”;“OFUR66: Não adianta 

planejar porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem controle sobre 

elas.(2,056)”. 
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.A dimensão ASSE “Assertividade” retrata as relações entre os servidores do campus 

em estudo no que se refere a agressividade e passividade. Pode-se inferir que nesta unidade de 

ensino de modo geral é considerada passiva, visto que a assertivas demonstram um certo 

equilíbrio entre as respostas obtidas. “ASSE69: As pessoas sentem que, se elas se esforçarem, 

conseguirão que suas opiniões sejam respeitadas.(2,806)”; “ASSE71: Muitas vezes as pessoas 

não se sentem respeitadas pelos colegas de trabalho. (3,333)”; “ASSE74: Mesmo que suas 

ideias não sejam populares, as pessoas frequentemente exigem que seus pontos de vista sejam 

considerados. (2,972)”;“ASSE75: As pessoas respeitam as ideias dos outros, mesmo não 

concordando com elas. (3,000)”;“ASSE76: Mesmo que não concordem com os pontos de vista 

dos outros, as pessoas esforçam-se para compreendê-los. (3,111)”.Salienta-se que conflitos 

sempre existem, no entanto, nesta unidade em pesquisa eles são considerados baixos, infere-se 

dizer que isso são reflexos de uma boa gestão que consegue administrar e apaziguar tais 

situações.   

Desta maneira, pode -se concluir que os resultados obtidos na pesquisa aplicada aos 

servidores do IFMT – Campus Cáceres apresentam uma cultura íntegra, forte. O IFMT – 

Campus Cáceres retrata através dos dados coletados que os servidores e gestão se dão muito 

bem, há uma troca positiva, gestão presente no controle de situações bem como na orientação 

com vista a longo prazo. É importante salientar que essa unidade em pesquisa se destaca pela 

boa gestão na gerência de conflitos também, esses comportamentos são refletidos nos dados 

obtidos.  

 

6.6. Cultura Organizacional – GLOBE – Análise IFMT – Reitoria  

 

Tabela 6: Respostas da Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness – GLOBE - IFMT 

– Reitoria 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

ASSERTIVAS 
Discordo           Concordo 

Total Média Mediana Moda 
Desvio 

Padrão 
Curtose Assimetria 

1 2 3 4 5 

IDH Distância Hierárquica 152 127 90 176 139 684 3,03 3,00 4,00 0,577 -0,026 -0,092 

INDI Individualismo 88 99 98 122 49 456 2,88 3,00 4,00 0,468 -0,007 -0,274 

MASC Masculinidade 101 49 75 77 40 342 2,73 2,00 1,00 0,627 -0,065 0,036 

CINIC Controle de incerteza 83 129 93 135 92 532 3,05 3,00 2,00 0,567 -0,205 -0,378 

OFUR Orientação para o Futuro 118 122 87 118 49 494 2,71 3,00 4,00 0,414 1,298 -0,394 

ASSE Assertividade 49 108 89 151 59 456 3,14 3,00 4,00 0,401 -0,584 -0,453 
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As médias fatoriais obtidas pelos questionários aplicados aos servidores do IFMT –  

Reitoria variam entre 2,78 a 3,29, sendo assim uma média geral do construto de cultura 

organizacional de 3,02.  

A dimensão IDH “ Distância Hierárquica” identificada através das assertivas retratam 

que no IFMT – Reitoria as posições hierárquicas são evidenciadas e a influência é baseada na 

autoridade, ou seja, a posição hierárquica nesta instituição influencia na atuação dos servidores. 

“IDH06: Há uma clara distinção entre níveis hierárquicos. (3,672); IDH18: A influência 

exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na autoridade de sua posição. (3,344)”. 

É interessante ressaltar que nesta unidade os gestores possuem privilégios hierárquicos, 

como por exemplo vaga de estacionamento “IDH04: As pessoas em posição hierárquica mais 

alta têm privilégios. (3,484)”; “IDH16: Existem privilégios nas vagas de estacionamento para 

cargos mais altos da administração (3,125)”. Importante salientar a unidade em pesquisa é 

totalmente administrativa, o que evidencia a relação de servidor e gestão.  

A dimensão INDI “Individualismo” é marcada por essa instituição de forma indubitável 

da valorização ao coletivismo, dentre todas as assertivas direcionam as respostas a compreender 

que o coletivismo está acima de todos os interesses individuais e igualdade de direitos “INDI21: 

A igualdade é o valor mais importante. (3,453)”; “INDI22: Os interesses individuais estão 

acima dos interesses coletivos. (3,250)”; “INDI23: O grupo e mais valorizado que o indivíduo. 

(2,188)”; “INDI27: As pessoas trabalham somente em projetos individuais. (2,891)”; 

“INDI30: As pessoas procuram proteger uns aos outros (3,031)”.  

A Dimensão MASC “Masculinidade” observada no IFMT- Reitoria, é retratada com a 

presença de um ambiente agradável e gentil “MASC31: A maioria dos servidores caracteriza-

se por sua gentileza. (3,359)”e “MASC35: As pessoas procuram trabalhar com colegas e 

colaborem uns com os outros. (3,906)”.  No entanto, essa dimensão retrata também que o IFMT 

– Reitoria apresenta diferença no tratamento entre homens e mulheres e que há um acesso aos 

cargos aos homens que para as mulheres“MASC36: As oportunidades para cargos 

administrativos são mais acessíveis para homens que para as mulheres. (3,047)”; “MASC33: 

Homens e mulheres são tratados de modo rigorosamente igual. (2,906)”.  Essa inferência pode 

ser confirmada pela ocupação atual dos cargos de chefia, onde apenas 1 diretoria é ocupada por 

uma mulher a DSRI, todos os demais cargos administrativos de diretoria são ocupados pelo 

gênero masculino.  

O IFMT – Reitoria de acordo com assertivas da dimensão CINIC “Controle de 

Incertezas” revela que a unidade administrativa de ensino possui normas definidas, bem como, 
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“CINIC43: As normas de conduta são muito bem definidas (3,500)”; “CINIC53: Existem 

normas para quase tudo (3,594)”.  

Quanto ao planejamento, nota-se uma neutralidade das respostas obtidas, ou seja, os 

servidores retratam que nem sempre o planejamento e organização das atividades é realizado 

com antecedência, exemplo disso é a assertiva “CINIC46: As reuniões são frequentemente 

planejadas com antecedência (2,969)”. Mesmo ocorrendo essa situação os servidores veem 

instituição de forma positiva, bem como sentem-se muito bem em trabalhar na instituição que 

possui prestígio e sucesso “CINIC45: As pessoas em geral têm uma opinião bastante positiva 

em relação a organização. (3,297)”; “CINIC48: É muito importante para os seus membros 

que ela seja vista positivamente por pessoas de outras instituições. (3,938)”; “CINIC52: Os 

funcionários sentem-se bem em trabalhar numa organização que tenha prestígio e sucesso. 

(4,203)”. 

Na dimensão OFUR “Orientação para o futuro”, pode-se analisar através das assertivas 

que os servidores são encorajados e incentivados a se planejarem para o futuro e se organizarem 

para isso, bem como são valorizados por essas atitudes“OFUR55: Os servidores são 

encorajados a se preparar para eventos futuros.  (3,172)”; “OFUR60: Existe um alto grau de 

encorajamento para o futuro. (3,016)”; “OFUR64: O planejamento das atividades é sempre 

altamente valorizado. (3,656)”; “OFUR65: Os servidores são encorajados a investir no 

desenvolvimento profissional. (3,766)”. No entanto, no IFMT – Reitoria isso não ocorre com 

frequência visto que as assertivas apresentar uma neutralidade das respostas,“OFUR57: As 

pessoas planejam para o futuro. (3,016)”; “OFUR63: As pessoas preocupam-se só com o 

presente. (3,031)”. É de suma relevância ressaltar esse ponto pois o IFMT – Reitoria é o centro 

administrativos que gere todos demais campi, logo se a unidade não houver um planejamento 

a longo prazo, uma orientação para o futuro clara a todos os servidores, isso pode trazer prejuízo 

a instituição e repassar isso aos demais campi que caminham e dependem do suporte da 

Reitoria.  

O IFMT- Reitoria diante da dimensão ASSE “Assertividade” é refletida 

predominantemente pela resistência e algumas assertivas revelam que há conflitos entre os 

servidores ASSE70: “As pessoas ofendem-se com os comentários e críticas de seus 

colegas”(3,563); ASSE71: “ Muitas vezes as pessoas não se sentem respeitadas pelos colegas 

de trabalho” (2,984);  ASSE73: “As pessoas geralmente defendem seus ideais de 

convicção”(3,609) e ASSE78: “Em geral as pessoas recebem as críticas como afrontas 

pessoais”(3,328), no entanto, observa-se também a passividade através das assertivas 

“ASSE68: As pessoas perdem seu autocontrole com facilidade. (2,563)”; “ASSE75: As pessoas 
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respeitam as ideias dos outros, mesmo não concordando com elas. (3,422)”. Desta forma 

podemos observar que o IFMT – Reitoria apresenta conflitos e divergências de opiniões, mas 

os servidores buscam ser pacíficos nas relações. É normal em uma instituição ocorrer conflitos 

e divergência de opiniões, porém isso deve ser de maneira sutil, e o respeito e resiliência devem 

predominar. A política presente nesta instituição é muito intensa, e constantemente conflitos 

internos surgem.  

 Deste modo, infere-se de acordo com os resultados obtidos na pesquisa aplicada com 

os servidores do IFMT – Reitoria essa instituição apresenta características de uma cultura 

predominantemente forte. A criação do IFMT – Reitoria foi pós fusão organizacional, é natural 

que traços das demais unidades em pesquisa estejam presente no IFMT – Reitoria, visto que os 

servidores carregam consigo hábitos e costumes organizacionais.   

 

6.7. Análise Comparativa – Escala GLOBE  

 

Tabela 7:  Comparativo de respostas obtidas – Campi X Dimensão 

 

 SVC RTR CAC CBA TOTAL 

      

IDH  3,3 3,1 3,1 3,0 3,2 

INDI 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

MASC 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 

CINIC 3,3 3,3 3,3 3,0 3,2 

OFUR  2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 

ASSE 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2 
      

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta seção irá ocorrer a comparação entre as unidades de ensino e as dimensões da 

cultura organizacional, a fim de identificar os traços de diferentes culturas presentes nas 

unidades de ensino. É importante salientar que o IFMT – Reitoria há uma grande divergência 

em sua atuação, visto que é uma unidade totalmente administrativa, e foi criada a partir da fusão 

das 3 unidades de ensino (IFMT – Campus São Vicente,  IFMT- Campus Cuiabá, IFMT – 

Campus Cáceres).   

Em análise comparativa da dimensão IDH com as unidades em pesquisa, podemos notar 

similaridade no que se tange a relação e clareza hierárquica dentre todas as unidades, isso é 

muito evidente nas unidades. A relação entre servidor e gestor é muito acessível. Os gestores 

buscam essa proximidade com intuito dos servidores se sentirem responsáveis também pelas 
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tomadas de decisão. Dentre os aspectos de maior divergência cultural entre essas unidades são 

os privilégios concedidos aos gestores do IFMT – Reitoria.  

A dimensão INDI apresenta uma média geral a todas as unidades de ensino de 2,9, no 

entanto vale ressaltar que as assertivas revelam divergências culturais entre os campi no que se 

refere a essa dimensão. O IFMT – Campus São Vicente demonstra características culturais 

individualista, competitiva. Já o IFMT – Cuiabá, IFMT – Cáceres, IFMT-Reitoria a prioridade 

e foco é no coletivismo, esses campi valorizam o coletivismo e buscam o bem comum entre os 

servidores.   

A dimensão MASC retrata que as unidades são ambientes agradáveis para se trabalhar 

e caracterizados por sua gentileza. Ao que se tange ao comportamento na diferenciação entre 

os papéis entre homens e mulheres, o IFMT – Reitoria apresenta uma distinção e preferência 

por gestores do gênero masculino, deixando evidente uma desigualdade entre os gêneros. É 

importante salientar que entre outras unidades de ensino isso não ocorre, não há uma distinção.  

A dimensão CINIC revela o comportamento dos servidores em situações imprevisíveis, 

bem como o controle baseado na clareza das normas. Nesta dimensão fica evidenciada a cultura 

presente nas unidades de ensino no que se refere ao comprometimento das atividades. Todas as 

unidades em pesquisa apresentam normas e clareza nas condutas comportamentais. No entanto 

vale ressaltar que o IFMT – Campus Cáceres se destaca pelo comprometimento e controle 

dessas atividades, ou seja, observa-se que a unidade diferentemente das demais apresenta um 

gestor que se preocupa em planejar e controlar as atividades que são executadas a fim de evitar 

situações que fujam do controle. Já o IFMT – São Vicente apresenta nessa dimensão uma 

cultura oposta ao Campus Cáceres, por mais que há existência de normas e isso é de 

conhecimento dos servidores, não há um controle da parte dos gestores na execução e 

aplicabilidade da mesma.  

Pode-se dizer que a dimensão OFUR há uma correlação com a dimensão CINIC, visto 

que planejar para o futuro é necessário que haja um controle das execuções das atividades. 

Pode-se observar que as unidades se esforçam para planejar para o futuro e incentivam os 

servidores a investirem no desenvolvimento profissional, que de tal forma é um investimento 

para instituição. Pode-se observar que as unidades IFMT- Campus Cáceres, IFMT- Reitoria e 

IFMT- Campus Cuiabá, estão alinhados culturalmente nessa dimensão, no entanto, o IFMT – 

Campus São Vicente, por mais que busquem e conhecem a importância de se planejar, não 

conseguem executar tais atividades.  

A dimensão ASSE é refletida na relação entre os servidores. É normal existir conflitos 

nas organizacionais, no entanto é relevante ressaltar que há limites para que tais não interfiram 
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na realização das atividades. Observa-se que a unidade de ensino IFMT – Campus Cáceres é 

passiva nessas relações, os conflitos são amenos e há uma boa relação entre os servidores. Já 

nas unidades do IFMT – Campus Cuiabá e IFMT – Reitoria, onde a política é entrelaçada nas 

relações os conflitos e a resistência são mais inflamados. Desta forma infere-se que essas 

unidades apresentam uma cultura forte ligada a relações interpessoais e políticas.  

De maneira geral, pode-se inferir que todas as unidades em pesquisa há traços em 

comum, pois atuam através do mesmo regimento interno, possuem missão e valores baseados 

na mesma matriz. Mas é evidente que cada unidade possui características únicas, que são 

através dos membros que ela dá sentido, ou seja, cada unidade tem uma trajetória e perfil que 

reflete na cultura organizacional. Infere-se que com a fusão organizacional das unidades de 

ensino, tais passaram a atuar de maneira diferente, uma vez que são geridas pelo IFMT – 

Reitoria.    
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a cultura organizacional dos campi que 

participaram do processo de fusão organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT.  

Utilizando métodos quantitativos, foram aplicados 177 questionários com os servidores 

lotados nas 4 unidades de ensino em pesquisa (IFMT- Campus Cuiabá, IFMT – Campus São 

Vicente, IFMT – Campus Cáceres e IFMT – Reitoria) foi utilizada a Escala GLOBE, a fim de 

analisar a cultura organizacional através de 06 dimensões. Após aplicação diversas análises 

foram feitas a fim de atender o objetivo proposto da pesquisa.  

Foram observados pontos críticos na cultura organizacional de alguns campi. Tais 

pontos podem ser melhorados a fim de atingir um melhor desempenho da gestão estratégica do 

IFMT.  

Sugere-se que para um melhor desempenho das atividades, relação entre servidores e 

gestores e a melhoria da gestão estratégica no IFMT- Reitoria é necessário repensar sobre a 

cultura atual presente nessa unidade no que se concerne a masculinidade e assertividade. Essas 

duas dimensões são evidentes que possam ser melhoradas, ou seja, a busca pela igualdade de 

gênero nas posições hierárquicas e amenização dos conflitos políticos internos. É importante 

salientar que os conflitos podem atrapalhar diretamente no melhor desempenho das atividades.  

Propõe-se que o IFMT- São Vicente para melhor gestão das atividades e planejamento 

para o futuro, revejam os processos e a distribuição de atribuição para os servidores a fim de 

orientá-los para planejamentos a longo prazo e evitar situações que andam ocorrendo “apaga-

fogo”, a gestão deve estar acompanhando de perto a execução de atividades e controlando os 

prazos. É interessante ressaltar que o controle faz parte das funções administrativas e que afetam 

diretamente no desempenho na obtenção de resultados.  

Recomenda-se aos gestores do IFMT – Campus Cuiabá buscarem soluções para 

melhorarem as relações entre os servidores e que amenizem as discussões políticas. Visto que 

é de suma importância para instituição um bom convívio entre os servidores.  

Sugere aos gestores do IFMT – Campus Cáceres incentivar os servidores a buscarem 

capacitação, desenvolvimento profissional. Uma vez que o conhecimento adquirido por parte 

dos servidores possa trazer melhorias institucionais e melhor obtenção de resultados.  

Pode se definir como questões limitadoras da pesquisa o momento pandêmico vivido e 

a mudança de atuação no trabalho impossibilitando a agilidade na coleta de dados e o maior 

aprofundamento da pesquisa. 
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Além de analisar a cultura organizacional das unidades e realizar o resgate do processo 

de fusão organizacional ocorrido no IFMT, propõe se um estudo futuro a fim de explorar o 

clima organizacional presente nessas unidades de ensino, visto que a cultura organizacional 

sofre influência do clima organizacional.  
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

 

 

Caro Colaborador,  
 

 A pesquisa a ser realizada tem por finalidade de identificar a cultura organizacional do 

IFMT, sendo avaliada por oito indicativos. 

 Por favor, avalie o quanto estas características descrevem a organização onde você 

trabalha. O importante é que você dê sua opinião sobre as características da organização com 

clareza e presteza para que nenhuma das informações fornecidas gere equívocos em sua 

tabulação e, por fim, conclusão. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 

1.1.SEXO: 

(   ) Feminino  

(   ) Masculino  

 

1.2.FAIXA ETÁRIA: 

(   )  18 a 25 anos                                          (  ) 46 a 55 anos  

(    )  26 a  35 anos                                        (  ) 56 a 60 anos    

(   )  36 a  45 anos                                         (  ) Acima de 60 anos.  

 

1.3.CICLO DE VIDA: 

 

(   ) Solteiro sem filho (s) 

(   ) Solteiro com filho (s) 

(  ) Casado sem filho (s)  

(   ) Casado com filho (s) 

(   )  Divorciado/ Viúvo  

(   ) Outro:  Amasiado.  

 

1.4.ESCOLARIDADE: 

 

(  ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado  

(   ) PHD 

(   ) Ensino Médio 

(      )Outros: ____________________ 

 

1.5.ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (Graduação): 

 

(   ) Ciências Humanas  

(   ) Ciências Exatas  

(   ) Ciências Biológicas 

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 
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(   ) Linguagens   

(   ) Ciências Agrárias  

(   )  Ciências da Saúde 

(   )  Outros áreas de formação acadêmica.  

 

 

1.6. QUANTO TEMPO É SERVIDOR DO IFMT? 

 

(   ) 1 a 3 anos  

(   ) 4 a  6 anos  

(   ) 7 a 10 anos  

(   ) Mais de 10 anos.  

 

1.7.QUAL CARGO VOCÊ OCUPA? 

 

(      ) Professor Efetivo 

(      ) Professor Substituto  

(      ) Técnico Administrativo  

 

 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Preencha as questões abaixo de acordo com a seguinte escala de respostas. 

 

1 

Discordo 

Totalmente 

2 

Discordo em 

Parte 

3 

Nem concordo, 

nem discordo. 

4 

Concordo 

em Parte 

5 

Concordo 

Totalmente 

 
2.1.ESCALA DE CULTURA DE APRENDIZAGEM 

NESTA INSTITUIÇÃO.... 
1 2 3 4 5 

 1. A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência.       

 2. Os servidores têm liberdade para questionar as ordens de seus dirigentes, quando discordam deles.       

 3. É altamente inconveniente questionar a autoridade administrativa.       

 4. As pessoas em posição hierárquica mais alta têm privilégios.       

 5. Espera-se que as pessoas atendam aos seus dirigentes sem questionamento.      

 6. Há uma clara distinção entre níveis hierárquicos.      

 7. O poder prevalece sobre o direito.      

 8. As pessoas fazem o que é pedido, mesmo que não concordem.      

 9. Os superiores devem sempre tomar a iniciativa.       

 10. As pessoas em posição de direção tentam aumentar sua distância social dos indivíduos menos 
poderosos.       

 11. É clara a centralização do poder      

 12. Os indivíduos nas posições mais altas têm privilégios diferentes daqueles nas posições mais baixas.      

 13. Existem chefes que reúnem o grupo para tomar decisões importantes, estimulando a discussão e 
acatando a decisão da maioria.       

 14. Os servidores têm receio de expressar desacordo com os seus superiores.      

 15. Há uma grande diferença salarial entre a alta direção e a base da organização.       

 16. Existem privilégios nas vagas de estacionamento para cargos mais altos da administração       

 17. Os servidores têm acesso direto ás pessoas em posição hierárquica superior.      

 18. A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na autoridade de sua posição.       

 19. Os funcionários usam a cooperação e colaboração nas suas relações profissionais.      

 20. Há um grande esforço para que os interesses das pessoas e da organização coincidam.       
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 21. A igualdade é o valor mais importante.      

 22. Os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos.      

 23. O grupo e mais valorizado que o individuo       

 24. As decisões são tomadas após a obtenção de consenso.       

 25. As relações de competição profissional entre servidores são claramente percebidas.       

 26. A Forma de remunerar servidores e chefes visa mais os interesses coletivos.      

 27. As pessoas trabalham somente em projetos individuais.      

 28.  Valoriza-se o espirito de grupo mesmo que os objetivos individuais sejam prejudicados.      

 29. Poderia ser aplicada perfeitamente a máxima “ cada um por si e Deus por todos”      

 30. As pessoas procuram proteger uns aos outros      

 31. A maioria dos servidores caracteriza-se por sua gentileza.      

 32. Em geral, as pessoas gostariam de trabalhar por aqui por um tempo bastante longo.      

 33. Homens e mulheres são tratados de modo rigorosamente igual.      

 34. É pior para um homem falhar em seu trabalho do que para uma mulher falhar no dela.      

 35. As pessoas procuram trabalhar com colegas e colaborem uns com os outros.      

 36. As oportunidades para cargos administrativos são mais acessíveis para homens que para as 
mulheres.      

 37. Ocorre uma divisão clara dos papeis entre homens e mulheres.      

 38. A maioria dos funcionários caracteriza-se por sua elegância.       

 39. A maioria dos servidores caracteriza-se por expressar adequadamente suas emoções com relação às 
outras pessoas.       

 40. A forma de executar os trabalhos é apresentada em detalhe, para que as pessoas saibam o que se 
espera que elas façam.       

 41. É comum os servidores sentirem-se tensos e nervosos no trabalho.      

 42. As situações de trabalho são bem definidas com exigências claras.      

 43. As normas de conduta são muito bem definidas.      

 44. As pessoas sentem – se ameaçadas de perder o emprego.      

 45. As pessoas em geral têm uma opinião bastante positiva em relação a organização.      

 46. Grande parte do trabalho é bem planejada, levando a poucos eventos inesperados.       

 47. A maioria das pessoas sente-se segura em relação á manutenção do seu emprego.      

 48. É muito importante para os seus membros que ela seja vista positivamente por pessoas de outras 
instituições.       

 49. As reuniões são frequentemente planejadas com antecedência.      

 50. Pode-se observar um alto nível de stress entre os servidores.      

 51. Os servidores confiam fortemente nos valores definidos pela instituição.      

 52. Os funcionários sentem-se bem em trabalhar numa organização que tenha prestigio e sucesso.      

 53. Existem normas para quase tudo.       

 54. Os chefes sempre pedem os serviços em cima da hora      

 55. Os servidores são encorajados a se preparar para eventos futuros.       

 56. As coisas sempre são terminadas depois do prazo.      

 57. As pessoas planejam para o futuro.      

 58. Se você cumprir os prazos muito que bem, se não cumprir, não acontece nada.      

 59. O correto é deixar como está, para ver como é que fica.       

 60. Existe um alto grau de encorajamento para o futuro.      

 61. A norma é aceitar o estado atual das coisas.      

 62. A norma é planejar para o futuro.      

 63. As pessoas preocupam-se só com o presente.      

 64. O planejamento das atividades é sempre altamente valorizado.      

 65. Os servidores são encorajados a investir no desenvolvimento profissional.      

 66. Não adianta planejar porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem controle 
sobre elas.      
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 67. As pessoas não expressam claramente seus desejos, sentimentos e pontos de vista.      

 68. As pessoas perdem seu autocontrole com facilidade.      

 69. As pessoas sentem que, se elas se esforçarem, conseguirão que suas opiniões sejam respeitadas.      

 70. As pessoas ofendem-se com os comentários e críticas de seus colegas.      

 71. Muitas vezes as pessoas não se sentem respeitadas pelos colegas de trabalho.       

 72. As pessoas expressam claramente seus desejos, sentimentos e pontos de vista, sem ferir, 
menosprezar, humilhar os outros.       

 73. As pessoas geralmente defendem seus ideais de convicção.       

 74. Mesmo que suas ideias não sejam populares, as pessoas frequentemente exigem que seus pontos de 
vista sejam considerados.      

 75. As pessoas respeitam as ideias dos outros, mesmo não concordando com elas.      

 76. Mesmo que não concordem com os pontos de vista dos outros, as pessoas esforçam-se para 
compreendê-los       

 77. As pessoas sentem se acomodadas, não defendendo com empenho as suas convicções.      

 78. Em geral as pessoas recebem as críticas como afrontas pessoais.       

 

* Anote o e-mail, caso queira receber o artigo no final da pesquisa. 

 

 

E-mail:  

 

 

 

 

Agradeço a valiosa colaboração!! 
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APÊNDICE A - ANÁLISE DESCRITIVA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

CULTURA ORGANIZACIONAL (GLOBE) 

 

- RESPOSTAS de GLOBE- GERAL  – IFMT - Reitoria 

 

- RESPOSTAS de GLOBE - GERAL  – IFMT – Campus Cuiabá 

 

- RESPOSTAS de GLOBE - GERAL – IFMT – Campus São Vicente  

 

- RESPOSTAS de GLOBE - GERAL – IFMT – Campus Cáceres  

 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH Distância Hierárquica 217 240 136 341 218 1152 3,09 3,00 4,00 1,28 -0,86 -0,25 

INDI Individualismo 151 164 156 211 86 768 2,89 3,00 4,00 1,14 -0,88 -0,15 

MASC Masculinidade 146 106 125 124 75 576 2,78 3,00 2,00 1,19 -0,68 0,05 

CINIC Controle de incerteza 112 171 134 303 176 896 3,29 3,00 4,00 1,18 -0,84 -0,28 

OFUR Orientação para o Futuro 167 204 133 239 89 832 2,85 3,00 4,00 1,20 -0,81 -0,10 

ASSE Assertividade 80 165 135 294 94 768 3,20 4,00 4,00 1,18 -0,82 -0,51 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH Distância Hierárquica 152 127 90 176 139 684 3,03 3,00 4,00 0,577 -0,026 -0,092 

INDI Individualismo 88 99 98 122 49 456 2,88 3,00 4,00 0,468 -0,007 -0,274 

MASC Masculinidade 101 49 75 77 40 342 2,73 2,00 1,00 0,627 -0,065 0,036 

CINIC Controle de incerteza 83 129 93 135 92 532 3,05 3,00 2,00 0,567 -0,205 -0,378 

OFUR Orientação para o Futuro 118 122 87 118 49 494 2,71 3,00 4,00 0,414 1,298 -0,394 

ASSE Assertividade 49 108 89 151 59 456 3,14 3,00 4,00 0,401 -0,584 -0,453 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH Distância Hierárquica 100 95 108 208 155 666 3,33 4,00 4,00 0,518 0,316 -0,410 

INDI Individualismo 75 87 117 120 45 444 2,94 3,00 4,00 0,438 1,012 -0,389 

MASC Masculinidade 86 62 90 70 25 333 2,66 2,00 4,00 0,507 -0,611 -0,278 

CINIC Controle de incerteza 52 90 113 177 86 518 3,30 3,00 4,00 0,403 0,842 -0,655 

OFUR Orientação para o Futuro 82 91 130 128 50 481 2,94 3,00 3,00 0,323 -0,317 0,074 

ASSE Assertividade 31 94 121 159 39 444 3,18 3,00 4,00 0,389 -0,413 -0,188 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH Distância Hierárquica 143 117 68 182 138 648 3,08 4,00 4,00 0,643 -0,603 0,071 

INDI Individualismo 78 95 95 109 55 432 2,93 3,00 4,00 0,480 -0,351 -0,249 

MASC Masculinidade 86 62 64 68 44 324 2,76 2,00 1,00 0,490 1,111 -0,372 

CINIC Controle de incerteza 51 96 101 148 108 504 3,33 3,00 4,00 0,524 -0,012 -0,374 

OFUR Orientação para o Futuro 112 127 78 107 44 468 2,67 3,00 2,00 0,368 0,527 -0,913 

ASSE Assertividade 38 106 120 123 45 432 3,07 3,00 4,00 0,436 1,880 0,186 
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- Respostas de GLOBE – Cultura Organizacional – GERAL  

 

- Respostas de GLOBE – Distância Hierárquica – (IDH)  

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH Distância Hierárquica 623 584 416 910 653 3186 3,12 4,00 4,00 0,575 -0,448 -0,086 

INDI Individualismo 395 447 480 564 238 2124 2,91 3,00 4,00 0,434 -0,072 -0,212 

MASC Masculinidade 424 279 363 339 188 1593 2,74 3,00 1,00 0,535 -0,025 0,002 

CINIC Controle de incerteza 302 486 450 769 471 2478 3,25 4,00 4,00 0,534 0,166 -0,488 

OFUR Orientação para o Futuro 484 545 443 594 235 2301 2,80 3,00 4,00 0,371 0,902 -0,461 

ASSE Assertividade 197 476 478 734 239 2124 3,16 3,00 4,00 0,389 0,248 -0,170 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

IDH01 
A influência exercida por 
uma pessoa é baseada 
primeiramente na sua 
competência.  

13 26 23 90 25 177 3,497 4 4 1,126 -0,260 -0,784 

IDH02 

Os servidores têm 
liberdade para questionar 
as ordens de seus 
dirigentes, quando 
discordam deles.  

10 19 21 76 51 177 3,785 4 4 1,140 0,099 -0,933 

IDH03 
É altamente inconveniente 
questionar a autoridade 
administrativa.  

78 47 15 28 9 177 2,113 2 1 1,266 -0,543 0,863 

IDH04 
As pessoas em posição 
hierárquica mais alta têm 
privilégios.  

24 19 23 46 65 177 3,616 4 5 1,414 -0,876 -0,686 

IDH05 
Espera-se que as pessoas 
atendam aos seus 
dirigentes sem 
questionamento. 

79 37 13 33 15 177 2,254 2 1 1,401 -1,003 0,694 

IDH06 Há uma clara distinção 

entre níveis hierárquicos. 
9 29 26 57 56 177 3,689 4 4 1,216 -0,719 -0,619 

IDH07 O poder prevalece sobre o 
direito. 

66 33 19 39 20 177 2,514 2 1 1,454 -1,356 0,378 

IDH08 
As pessoas fazem o que é 
pedido, mesmo que não 
concordem. 

25 48 34 56 14 177 2,921 3 4 1,209 -1,116 -0,060 

IDH09 Os superiores devem 
sempre tomar a iniciativa.  

41 39 33 41 23 177 2,808 3 4 1,364 -1,259 0,110 

IDH10 

As pessoas em posição de 
direção  tentam aumentar 

sua distância social dos 
indivíduos menos 
poderosos.  

51 54 28 27 17 177 2,463 2 2 1,306 -0,869 0,549 

IDH11 É clara a centralização do 
poder 

24 45 23 42 43 177 3,198 3 2 1,402 -1,363 -0,122 

IDH12 
Os indivíduos nas posições 
mais altas têm privilégios 
diferentes daqueles nas 
posições mais baixas. 

27 25 15 54 56 177 3,492 4 5 1,442 -1,093 -0,575 

IDH13 

Existem chefes que 
reúnem o grupo para tomar 
decisões importantes, 
estimulando a discussão e 
acatando a decisão da 
maioria.  

11 20 18 57 71 177 3,887 4 5 1,225 -0,118 -0,972 

IDH14 
Os servidores têm receio 
de expressar desacordo 
com os seus superiores. 

28 48 14 62 25 177 3,045 3 4 1,348 -1,355 -0,125 

IDH15 
Há uma grande diferença 
salarial entre a alta direção 

e a base da organização.  

19 25 32 49 52 177 3,508 4 5 1,328 -0,915 -0,515 

IDH16 

Existem privilégios nas 
vagas de estacionamento 
para cargos mais altos da 
administração  

86 25 29 14 23 177 2,226 2 1 1,444 -0,771 0,802 

IDH17 

Os servidores têm acesso 
direto ás pessoas em 
posição hierárquica 
superior. 

9 19 18 66 65 177 3,898 4 4 1,160 0,124 -1,004 
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- Respostas de GLOBE – Individualismo – (INDI) 

 

- Respostas de GLOBE – Masculinidade – (MASC) 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

INDI19 
Os funcionários usam a 
cooperação e colaboração 
nas suas relações 
profissionais. 

5 20 40 79 33 177 3,650 4 4 0,998 -0,048 -0,626 

INDI20 
Há um grande esforço para 
que os interesses das 

pessoas e da organização 
coincidam.  

16 34 36 65 26 177 3,288 4 4 1,194 -0,842 -0,373 

INDI21 A igualdade é o valor mais 
importante. 

23 30 32 42 50 177 3,373 4 5 1,385 -1,165 -0,345 

INDI22 
Os interesses individuais 
estão acima dos interesses 
coletivos. 

69 35 29 27 17 177 2,367 2 1 1,376 -1,017 0,562 

INDI23 O grupo e mais valorizado 
que o individuo  21 31 50 50 25 177 3,153 3 4 1,214 -0,851 -0,220 

INDI24 
As decisões são tomadas 
após a obtenção de 
consenso.  

19 47 27 62 22 177 3,119 3 4 1,236 -1,137 -0,174 

INDI25 
As relações de competição 
profissional entre 
servidores são claramente 
percebidas.  

15 30 53 54 25 177 3,249 3 4 1,147 -0,675 -0,274 

INDI26 
A Forma de remunerar 
servidores e chefes visa 
mais os interesses 
coletivos. 

40 44 62 23 8 177 2,520 3 3 1,110 -0,630 0,237 

INDI27 
As pessoas trabalham 

somente em projetos 
individuais. 

50 60 36 27 4 177 2,294 2 2 1,101 -0,710 0,496 

INDI28 
 Valoriza-se o espírito de 
grupo mesmo que os 
objetivos individuais sejam 
prejudicados. 

22 42 46 56 11 177 2,955 3 4 1,139 -0,927 -0,165 

INDI29 
Poderia ser aplicada 
perfeitamente a máxima 
“cada um por si e Deus por 
todos” 

91 34 24 19 9 177 1,989 1 1 1,240 -0,189 1,009 

INDI30 As pessoas procuram 
proteger uns aos outros 

24 40 45 60 8 177 2,932 3 4 1,133 -0,974 -0,242 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

MASC31 
A maioria dos servidores 
caracteriza-se por sua 
gentileza. 

17 34 38 70 18 177 3,215 3 4 1,154 -0,784 -0,406 

MASC32 
Em geral, as pessoas 
gostariam de trabalhar por 
aqui por um tempo 
bastante longo. 

20 22 47 46 42 177 3,384 3 3 1,280 -0,839 -0,392 

MASC33 
Homens e mulheres são 
tratados de modo 
rigorosamente igual. 

34 28 29 42 44 177 3,192 3 5 1,456 -1,334 -0,228 

MASC34 
É pior para um homem 
falhar em seu trabalho do 
que para uma mulher 
falhar no dela. 

99 22 40 7 9 177 1,898 1 1 1,179 0,233 1,095 

MASC35 
As pessoas procuram 
trabalhar com colegas e 
colaborem uns com os 
outros. 

8 25 23 80 41 177 3,684 4 4 1,111 -0,206 -0,771 

MASC36 

As oportunidades para 
cargos administrativos são 
mais acessíveis para 

homens que para as 
mulheres. 

63 20 42 33 19 177 2,576 3 1 1,405 -1,284 0,243 

MASC37 
Ocorre uma divisão clara 
dos papeis entre homens e 
mulheres. 

74 31 39 24 9 177 2,226 2 1 1,260 -0,856 0,591 

MASC38 
A maioria dos funcionários 
caracteriza-se por sua 
elegância.  

69 40 51 15 2 177 2,102 2 1 1,053 -0,824 0,469 
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- Respostas de GLOBE – Controle e Incerteza – (CINIC)  

 

- Respostas de GLOBE – Orientação para o Futuro – (OFUR) 

MASC39 

A maioria dos servidores 
caracteriza-se por 
expressar adequadamente 
suas emoções com relação 
às outras pessoas.  

40 57 54 22 4 177 2,395 2 2 1,037 -0,587 0,313 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

CINIC40 

A forma de executar os 

trabalhos é apresentada 
em detalhe, para que as 
pessoas saibam o que se 
espera que elas façam.  

32 51 30 52 12 177 2,780 3 4 1,236 -1,192 0,065 

CINIC41 
É comum os servidores 
sentirem-se tensos e 
nervosos no trabalho. 

21 29 27 59 41 177 3,395 4 4 1,320 -0,980 -0,463 

CINIC42 
As situações de trabalho 
são bem definidas com 
exigências claras. 

23 54 36 54 10 177 2,853 3 4 1,155 -1,074 0,002 

CINIC43 As normas de conduta são 
muito bem definidas. 

15 44 30 55 33 177 3,266 3 4 1,254 -1,120 -0,203 

CINIC44 
As pessoas sentem – se 
ameaçadas de perder o 
emprego. 

99 37 15 13 13 177 1,893 1 1 1,260 0,533 1,315 

CINIC45 
As pessoas em geral têm 
uma opinião bastante 
positiva em relação a 
organização. 

13 38 47 50 29 177 3,249 3 4 1,177 -0,888 -0,159 

CINIC46 
Grande parte do trabalho é 
bem planejada, levando a 

poucos eventos 
inesperados.  

20 57 36 50 14 177 2,893 3 2 1,167 -1,032 0,082 

CINIC47 
A maioria das pessoas 
sente-se segura em 
relação á manutenção do 
seu emprego. 

8 17 23 59 70 177 3,938 4 5 1,146 0,129 -0,991 

CINIC48 

É muito importante para os 
seus membros que ela seja 
vista positivamente por 
pessoas de outras 
instituições.  

4 12 40 66 55 177 3,881 4 4 0,999 0,083 -0,720 

CINIC49 
As reuniões são 
frequentemente 
planejadas com 
antecedência. 

18 39 29 61 30 177 3,260 4 4 1,258 -1,052 -0,296 

CINIC50 
Pode-se observar um alto 
nível de stress entre os 
servidores. 

16 36 36 50 39 177 3,339 4 4 1,270 -1,040 -0,276 

CINIC51 
Os servidores confiam 
fortemente nos valores 
definidos pela instituição. 

19 31 54 57 16 177 3,113 3 4 1,129 -0,677 -0,296 

CINIC52 

Os funcionários sentem-se 
bem em trabalhar numa 
organização que tenha 
prestígio e sucesso. 

3 15 21 61 77 177 4,096 4 5 1,018 0,452 -1,070 

CINIC53 
Existem normas para 
quase tudo.  

11 26 26 82 32 177 3,554 4 4 1,129 -0,318 -0,716 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

OFUR 54  
Os chefes sempre pedem 
os serviços em cima da 
hora 

24 61 27 44 21 177 2,870 3 2 1,262 -1,146 0,196 

OFUR 55 
Os servidores são 
encorajados a se preparar 
para eventos futuros.  

23 27 45 59 23 177 3,181 3 4 1,222 -0,831 -0,351 

OFUR 56 
As coisas sempre são 
terminadas depois do 
prazo. 

33 59 28 47 10 177 2,672 2 2 1,210 -1,124 0,209 

OFUR 57 As pessoas planejam para 
o futuro. 

19 47 43 54 14 177 2,983 3 4 1,147 -0,947 -0,080 

OFUR 58 Se você cumprir os prazos 
muito que bem, se não 

32 50 36 41 18 177 2,791 3 2 1,265 -1,088 0,164 
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- Respostas de GLOBE – Assertividade – (ASSE) 

cumprir, não acontece 
nada. 

OFUR 59 
O correto é deixar como 
está, para ver como é que 
fica.  

118 23 22 8 6 177 1,650 1 1 1,074 1,724 1,619 

OFUR 60 
Existe um alto grau de 
encorajamento para o 
futuro. 

32 37 51 41 16 177 2,842 3 3 1,225 -0,966 0,008 

OFUR 61 A norma é aceitar o estado 
atual das coisas. 

62 50 26 25 14 177 2,316 2 1 1,294 -0,730 0,671 

OFUR 62 A norma é planejar para o 
futuro. 

19 27 42 56 33 177 3,322 4 4 1,241 -0,826 -0,382 

OFUR 63 As pessoas preocupam-se 
só com o presente. 24 42 42 56 13 177 2,955 3 4 1,178 -1,001 -0,142 

OFUR 64 
O planejamento das 
atividades é sempre 
altamente valorizado. 

11 37 33 70 26 177 3,356 4 4 1,146 -0,808 -0,391 

OFUR 65 
Os servidores são 
encorajados a investir no 
desenvolvimento 
profissional. 

18 31 29 64 35 177 3,379 4 4 1,261 -0,893 -0,455 

OFUR 66 

Não adianta planejar 
porque as coisas acabam 
acontecendo de uma 
maneira que não se tem 
controle sobre elas. 

69 54 19 29 6 177 2,147 2 1 1,198 -0,602 0,766 

OFUR 54  
Os chefes sempre pedem 
os serviços em cima da 
hora 

24 61 27 44 21 177 2,870 3 2 1,262 -1,146 0,196 

ASSERTIVAS 1 2 3 4 5 Total Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

ASSE 67 
As pessoas não 
expressam claramente 
seus desejos, sentimentos 
e pontos de vista. 

19 39 37 63 19 177 3,136 3 4 1,190 -0,952 -0,265 

ASSE 68 
As pessoas perdem seu 
autocontrole com 
facilidade. 

31 57 42 38 9 177 2,644 3 2 1,146 -0,888 0,232 

ASSE 69 

As pessoas sentem que, 

se elas se esforçarem, 
conseguirão que suas 
opiniões sejam 
respeitadas. 

21 35 42 67 12 177 3,079 3 4 1,147 -0,865 -0,360 

ASSE 70 
As pessoas ofendem-se 
com os comentários e 
críticas de seus colegas. 

8 30 33 64 42 177 3,576 4 4 1,153 -0,696 -0,500 

ASSE 71 
Muitas vezes as pessoas 
não se sentem respeitadas 
pelos colegas de trabalho.  

21 34 33 60 29 177 3,237 4 4 1,267 -1,006 -0,321 

ASSE 72 

As pessoas expressam 
claramente seus desejos, 
sentimentos e pontos de 
vista, sem ferir, 
menosprezar, humilhar os 
outros.  

13 61 46 43 14 177 2,910 3 2 1,091 -0,822 0,207 

ASSE 73 
As pessoas geralmente 
defendem seus ideais de 
convicção.  

6 25 38 76 32 177 3,582 4 4 1,044 -0,319 -0,565 

ASSE 74 

Mesmo que suas ideias 
não sejam populares, as 
pessoas frequentemente 
exigem que seus pontos de 
vista sejam considerados. 

11 37 51 64 14 177 3,186 3 4 1,049 -0,633 -0,292 

ASSE 75 
As pessoas respeitam as 
ideias dos outros, mesmo 
não concordando com 
elas. 

11 47 34 71 14 177 3,169 3 4 1,097 -0,953 -0,264 

ASSE 76 

Mesmo que não 
concordem com os pontos 
de vista dos outros, as 

pessoas esforçam-se para 
compreendê-los  

17 45 38 67 10 177 3,045 3 4 1,114 -0,965 -0,263 

ASSE 77 
As pessoas sentem se 
acomodadas, não 
defendendo com empenho 
as suas convicções. 

20 40 50 49 18 177 3,028 3 3 1,167 -0,858 -0,098 

ASSE 78 
Em geral as pessoas 
recebem as críticas como 
afrontas pessoais.  

19 26 34 72 26 177 3,339 4 4 1,207 -0,681 -0,542 
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