
2 

 

 

 
Universidade de Brasília 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

Departamento de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDMILA DA ROCHA COSTA 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM 
EMPRESAS JUNIORES NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2017



1 

 

 

 

 

LUDMILA DA ROCHA COSTA 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM 
EMPRESAS JUNIORES NO BRASIL  

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento 
de Administração como requisito parcial à 
obtenção do título de Bacharel em 
Administração. 
 

Professor Orientador: MSc. Mariana 

Carolina Barbosa Rêgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2017



1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costa, Ludmila Rocha  
Diagnóstico da Cultura Organizacional em Empresas Juniores No 

Brasil / Ludmila da Rocha Costa. – Brasília, 2017. 
70 f. : il. 

 
Monografia (bacharelado) – Universidade de Brasília, 

Departamento de Administração, 2017. 
Orientador: Prof. Msc. Mariana Carolina, Departamento de 

Administração. 
 

1. Cultura organizacional. 2. Empresas juniores. 3. 
Comportamento organizacional. 4. Diagnóstico 

 



 

LUDMILA DA ROCHA COSTA 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM 

EMPRESAS JUNIORES NO BRASIL 

 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho 
de Conclusão do Curso de Administração da Universidade de 

Brasília da aluna 
 

 

 

Ludmila da Rocha Costa 

 

 

Prof. MSc. Mariana Carolina Barbosa Rêgo 
Professora-Orientadora 

 

 

 

MSc. Lana Montezano da Silva  MSc. Olinda Maria Gomes Lesses 
Professora-Examinadora  Professora-Examinadora 

 

 

 

Brasília, 27 de novembro de 2017 

  



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me 
conduzido em toda a minha trajetória 
universitária. 

Aos meus pais, Eudes e Geneci, pela boa 
educação que sempre me proporcionaram, pelo 
apoio à minha formação pessoal e profissional e 
por sempre acreditarem em mim.  

Às minhas irmãs, por me incentivarem a ser uma 
pessoa sempre melhor e por todo cuidado que 
tiveram comigo nos momentos difíceis.  

À minha orientadora, Prof. MSc. Mariana 
Carolina Barbosa Rêgo, por todo o auxílio, 
compreensão e disposição para ensinar em 
todas as etapas de elaboração deste trabalho. 

Ao Movimento Empresa Júnior pela colaboração 
com o trabalho, e principalmente com o 
desenvolvimento que tive enquanto membro. 

Aos meus fiéis amigos, agradeço pelo 
companheirismo e paciência que me fizeram 
chegar até aqui. 

 



5 

 

 

RESUMO 

Este trabalho visou diagnosticar a cultura organizacional de empresas juniores 
brasileiras, na percepção dos estudantes que trabalham nessas organizações. 
A cultura organizacional tem papel fundamental no comportamento e 
comprometimento dos membros, pois os valores, práticas e símbolos podem ser 
um meio de manutenção ou transformação da cultura de uma empresa. As 
empresas juniores possuem suas culturas particulares devido ao seu propósito 
principal de capacitação e desenvolvimento dos membros. A pesquisa pode ser 
descrita como empírica, quantitativa, de corte transversal, descritiva e dados 
primários. O instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho foi desenvolvido 
por Oliveira (2011) e foi aplicado de forma presencial e online, formado por 55 
itens em uma escala do tipo Likert de 10 pontos (1=discordo totalmente a 
10=concordo totalmente). A amostra foi composta de 297 respondentes de 135 
empresas juniores de todas as regiões geográficas do Brasil, vinculados a 58 
cursos superiores diferentes. Foi utilizada a análise fatorial exploratória com 
critérios: carga mínima acima de 0,40, eigenvalue, scree plot e variância 
explicada. A melhor solução apresentada foi a trifatorial, com KMO  de 0,88 e 
explicando 36,77% da variância total de cargas fatoriais entre 0,407 e 0,748. 
Foram excluídos 11 itens na análise fatorial, chegando ao final da análise com 
44 itens. O primeiro fator, “automonitoramento e relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização”, somou 17 itens e alfa de 0,886; o segundo fator 
“crenças e comportamentos compartilhados”, possui 12 itens e alfa igual a 0,832 
e; o terceiro fator corresponde às “relações de poder”, contém 15 itens e 
apresentou alfa de 0,882. A percepção dos membros apresentou 
homogeneidade, concluindo que independentemente da região ou curso que 
pertencem as respostas são semelhantes, as médias foram altas, com baixos 
índices de variação, indicando que os fatores realmente representam a cultura 
dessas empresas. Desta forma, a cultura local não exerce grande influência na 
cultura organizacional das empresas juniores, organizações que possuem uma 
cultura própria com características singulares vinculadas ao seu propósito. 
Assim com os resultados, foi possível diagnosticar a cultura organizacional das 
empresas juniores de diferentes regiões geográficas e validar a escala devido 
aos altos índices de consistência interna, possibilitando a utilização em estudos 
futuros. 
 
Palavras-chave: Cultura Organizacional. Empresas juniores. Comportamento 
Organizacional. Diagnóstico. 
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1 INTRODUÇÃO 

A adaptação das organizações aos novos contextos mundiais, de 

transformações constantes, torna necessário que as empresas busquem novas 

fontes de vantagem competitiva. Há décadas os meios de produção eram a base 

do capitalismo, porém hoje estão na cabeça e mãos dos trabalhadores 

(DRUKER, 1996) que atuam com seu capital intelectual. 

Para o bom gerenciamento dos ativos da empresa, o gestor deve conhecer a 

cultura organizacional, visto que representa a essência da mesma. Além disso, 

os objetivos de uma organização influenciam profundamente na cultura 

organizacional, da mesma forma que provocam o sucesso ou fracasso de ações 

institucionais. Para o estudo da cultura de uma organização o gestor deve levar 

em consideração a cultura dos indivíduos e a cultura do país no qual a empresa 

se encontra (INAZAWA, 2009). 

Para Fleury (1987; 1996), a cultura é uma rede de concepções, normas e valores 

que são tomadas na vida organizacional. Assim, sua criação e manutenção 

devem ser afirmados e comunicados aos membros da organização de forma 

tangível como: ritos, rituais, mitos, heróis, estórias, gestos, artefatos, lendas, 

símbolos, linguagem e cerimônias. A autora relata que a cultura organizacional 

é um poderoso mecanismo de controle que visa a conformar condutas, 

homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, internalizando uma 

imagem positiva dela. 

O conhecimento acerca do funcionamento da dinâmica organizacional por parte 

dos gestores é essencial, visto que um mesmo método gerencial, aplicado em 

realidades diferentes, pode ter resultados diferentes, e a cultura presente na 

empresa em que o método gerencial foi desenvolvido pode ser a grande 

responsável pelo efeito positivo ou negativo (TROMPENAARS, 1998). Segundo 

Fleury (1996), é possível decifrar e interpretar os padrões culturais de uma 

organização analisando as políticas explícitas e principalmente as implícitas de 

recursos humanos. Com isso, o presente estudo contribuirá com a identificação 

das características e das configurações da cultura organizacional das empresas 

juniores. 
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A cultura pode ser vista em diversos contextos e o foco deste estudo é acerca 

da realidade de empresas juniores, pois ainda existem poucos estudos 

realizados no âmbito dessas organizações. As empresas juniores já fazem parte 

da formação acadêmica de muitos universitários, sendo um campo pouco 

explorado e de uma realidade diferente das demais. 

1.1 Formulação do problema  

O termo cultura organizacional deriva da antropologia e tem como base a cultura, 

que para Tylor (2005) corresponde ao conjunto de ideias, comportamentos, 

símbolos e práticas sociais, isso é, não naturais ou biológicas, aprendidos de 

geração em geração por meio da vida da sociedade. Em 1978, Pettigrew iniciou 

a discussão do termo cultura no âmbito acadêmico, buscando compreender a 

influência do tema nas organizações. 

O estudo da cultura organizacional se torna relevante como um mecanismo que 

contribui para o aumento da eficiência e eficácia nas organizações (OLIVEIRA 

et al., 2016). O autor acredita que o sucesso de uma organização pode ser 

atribuído a boa gestão dos dois recursos principais: pessoas e conhecimento, 

sendo importante o planejamento do modelo de gestão que busque a melhor 

combinação para otimização do trabalho. 

Neste trabalho, o tema cultura organizacional será estudado no âmbito das 

empresas juniores. Essas organizações vêm se consolidando cada dia mais no 

âmbito acadêmico e podem ser consideradas como organismos oficiais de 

avaliação e acompanhamento do ensino superior, sendo cada vez mais 

incentivadas e considerados como uma iniciativa indispensável no processo de 

formação dos estudantes (LOPES; LOPES; LIMA, 2007). 

O ambiente organizacional de empresas juniores possui um contexto diferente 

devido principalmente ao seu objetivo básico, que não é o lucro, e sim a 

formação de profissionais (OLIVEIRA, 2011). Com isso, mesmo que essas 

organizações estejam ganhando mais mercado, ainda são escassos estudos 
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empíricos relativos a cultura organizacional considerando essa realidade 

especifica das EJs e que discutam essas particularidades. 

A compreensão da empresa júnior (EJ) e o sucesso de qualquer sistema de 

gestão é influenciado pela cultura organizacional (FLEURY, 1993). A aplicação 

de métodos adequados para a entendimento da cultura da EJ pode fazer com 

que muitas ações tenham resultados melhores devido a percepção que o gestor 

possui da empresa. 

O presente trabalho, que aplicará um instrumento específico para identificar a 

cultura organizacional em empresas juniores, busca responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais são as dimensões culturais presentes nas 

Empresas Juniores brasileiras, na percepção dos alunos que trabalham nessas 

organizações? 

1.2 Objetivo Geral  

O objetivo geral do presente estudo é diagnosticar a cultura organizacional de 

empresas juniores brasileiras, na percepção dos estudantes que trabalham 

nessas organizações. 

1.3 Objetivos Específicos  

Para responder à pergunta de pesquisa apresentada e alcançar o objetivo geral 

proposto, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

• Verificar evidências de validade da escala de Cultura Organizacional em 

EJs desenvolvida por Oliveira (2011). 

• Identificar as dimensões culturais presentes nas empresas juniores 

brasileiras, na percepção dos alunos que trabalham nessas organizações. 

• Identificar as dimensões culturais entre empresas juniores de diferentes 
regiões geográficas. 
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1.4 Justificativa   

As pesquisas referentes à cultura organizacional são fundamentais para o 

melhor entendimento da vida organizacional, pois trazem reflexões sobre as 

ideias, normas, valores e, de maneira geral, sobre a realidade social e cultural 

das organizações (CARRIERI; CAVEDON; SILVA, 2008). A compreensão da 

cultura de uma organização é algo particular, onde valores e práticas inerentes 

à cultura organizacional dão significado, sentido e direção (ASSMAR; 

FERREIRA; SOUTO, 2005), demonstrando que a cultura é um importante 

antecedente do comprometimento organizacional (ASSMAR; FERREIRA; 

SOUTO, 2005) e segundo Meyer e Allen (1991) pode influenciar o 

comportamento humano criando padrões que são internalizados pelo indivíduo.  

Esse entendimento segundo Lourenço (2016) a cultura pode ser entendida como 

metáfora a organização, estudando assim seus termos ideológicos e simbólicos. 

Estudos anteriores demonstraram que a cultura da organização influencia o 

comportamento e o comprometimento de seus colaboradores. Assim, os valores 

e práticas tipificam a cultura da organização e acabam por influenciar o 

comprometimento dos indivíduos e sua natureza à medida que são 

compartilhados e internalizados (SANT’ANNA; MUSSI; LUNA; XAVIER, 2014).  

Além disso, a construção da identidade de uma organização é influenciada 

diretamente pelas políticas de recursos humano por serem as mediadoras da 

relação entre capital e trabalho (LOURENÇO, 2016). Para Fleury (1996) as 

políticas explícitas e as políticas implícitas de recursos humanos de uma 

organização decifram e interpretam os padrões culturais da empresa. Nesse 

caso, a tomada de decisão deve ser embasada nesses padrões culturais e 

servem de insumo para as ações adotadas pelas organizações, seja ela pública 

ou privada, e até mesmo no contexto das empresas juniores que é o foco do 

trabalho.  

No final da década de 1980 ocorreram diversas mudanças na sociedade 

brasileira que influenciaram a vida social e consequentemente as universidades, 

trazendo uma nova concepção. A nova fase marcou a necessidade da produção 

de conhecimento e a socialização do conhecimento, sendo os projetos de 



15 

 

 

extensão uma saída. Por meio deles os alunos aprofundariam o conhecimento 

por meio de pesquisas e projetos, impactando não só a esfera interna como 

também uma atuação exterior aos limites geográficos e institucionais da 

universidade (NASCIMENTO; SANTOS, 2016). 

Um exemplo de projeto de extensão são as empresas juniores que segundo 

Lopes, Lopes e Lima (2007) são um fenômeno que está se consolidando 

nacionalmente. O reconhecimento das organizações no âmbito acadêmico, nos 

organismos oficiais de avaliação e acompanhamento do ensino superior, são 

fatores que tornam a experiência como indispensáveis no processo de formação 

do estudante. Isso ocorre pois agregam muito conhecimento em seu período de 

graduação, colocam em prática atividades, funções e responsabilidades que se 

equiparam com atividades do mercado e a cultura da EJ subsidia o 

desenvolvimento dessas competências. 

Com a evolução do Movimento Empresa Júnior (MEJ), essas empresas 

precisam ser melhor compreendidas e incentivadas. O estudo da cultura 

organizacional dessas organizações deve acontecer de forma específica para a 

realidade em que vivem, pois para desvendar a cultura, segundo a metodologia 

de Fleury (1996), deve-se contemplar os temas: histórico das organizações, 

processo de socialização de novos membros, políticas de recursos humanos, 

processo de comunicação, organização do processo de trabalho e técnicas de 

investigação. 

Devido ao crescimento da importância das Empresas Juniores nas últimas duas 

décadas, parte da população economicamente ativa com nível superior no Brasil 

teve uma experiência profissional em EJs. Além do impacto que essas empresas 

trazem para a sociedade e para o mercado, elas contribuem para o 

desenvolvimento profissional das pessoas que por elas passam, pois sua 

filosofia é de caráter educacional (CAMPOS; TEIXEIRA, 2007).  

Diante de tais informações, este trabalho pretende analisar o tipo de cultura 

peculiar das EJs, visto seus propósitos de desenvolvimento, formação e não o 

lucro. Este estudo contribuirá com a realização de teste empírico das dimensões 

da cultura organizacional de um contexto pouco explorado, visando ajudar na 

tomada de decisão principalmente de empresas juniores, como também para as 



16 

 

 

demais organizações e contribuir no âmbito acadêmico de pesquisas 

relacionadas ao tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste Capítulo serão apresentadas informações referentes à busca e análise 

sobre Cultura organizacional encontradas na bibliografia sobre Comportamento 

Organizacional. Serão explorados conceitos teóricos, métodos e instrumentos 

de análise de diversos autores, clássicos e contemporâneos, para assim 

comparar e criticar a literatura auxiliando na elaboração do trabalho como um 

todo. 

O tema não apresenta um consenso entre os pesquisadores por se tratar de um 

assunto oriundo do senso comum. Visando a melhor compreensão, será 

apresentado inicialmente um compilado de conceitos e informações a respeito 

da evolução do tema, seguindo das dimensões da cultura e os achados 

empíricos.  

2.1 Evolução histórica e principais conceitos de Cultura 
Organizacional 

Os estudos com foco no comportamento humano nas organizações foram 

realizados a partir da primeira metade do século XX, embora o crescimento de 

pesquisas, conferências, cursos, etc. tenham ocorrido a partir de 1983 com a 

publicação de edições específicas para o tema nas revistas Administrative 

Science Quarterly e Organizational Dynamics (FREITAS, 1991). O interesse 

pode ter sido ocasionado na época segundo o autor, devido ao sucesso do 

modelo japonês que tinha uma visão mais holística e ênfase no coletivo.  

Para Alvesson (1987 apud FREITAS, 1991) o desenvolvimento acelerado nas 

décadas de 70 e 80 são resultados de um processo de quebra da uniformidade 

e dos padrões culturais explicando que:  

A cultura organizacional surge como um contra-ataque aos problemas 
de desintegração da sociedade, como uma solução atraente, 
enfatizando as ideias comuns, formas de pensar, valores, padrões e 
maneiras de trabalhar. Assim, a cultura organizacional fornece a 
resposta a essas tendências de desagregação social pela quebra dos 
padrões culturais, reproduzindo uma ordem particular, via consenso e 
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solidariedade entre os membros da organização. (ALVESSON 1987 
apud FREITAS, 1991, p. 74). 

 

Concordando com Alvesson (1987), Fleury (1987) afirma que o crescimento do 

interesse pelo tema pode ser proveniente do sucesso das empresas japonesas 

e a disparidade com as americanas, que despertou nos pesquisados a 

necessidade de estudarem a influência da cultura de cada um dos países no 

contexto organizacional. Além disso, para Fleury (1987) o bom desempenho da 

organização depende de vários fatores como estrutura, tecnologia e estilo de 

liderança, mas principalmente do conjunto de valores e crenças compartilhadas 

pelos seus membros. Nessa linha, a cultura organizacional é tida como variável 

interna, compreendendo a importância dos fatores culturais no sucesso e 

implementações de ações estratégicas. 

Bertero (1996) considera que o aumento das análises organizacionais no final 

da década de 60 e início da década de 70 pode ser justificado por dois fatores: 

os problemas que as empresas estavam enfrentando com mau desempenho e 

sem perspectivas de crescimento, como foi o caso de muitas organizações nos 

Estados Unidos, e a vantagem competitiva que as empresas japonesas estavam 

apresentando em relação às norte-americanas. A partir desses dois motivos, 

buscaram-se por meio das análises organizacionais explicações para diferença 

de desempenho a partir da cultura empresarial japonesa. 

O autor apresenta o conceito de cultura como elemento que permite a 

integração, articulação e coordenação interna. Além disso contribui para a 

execução das obrigações externas, sendo elas tudo que envolve o ambiente 

estratégico da empresa, o mercado e a tecnologia (BERTERO, 1996). Além 

disso, relacionando à cultura com o poder, descreve as três possíveis relações 

entre os dois: o uso do poder para manutenção da cultura organizacional já 

existente, o poder para alterar a cultura, e principalmente o poder que os 

fundadores possuem para estampar as crenças, valores e perspectivas dos 

negócios e de seus funcionários na organização. 

A hipótese de que a compreensão da cultura de uma organização vem da análise 

das práticas administrativas é defendida por Robert Ernst (1985 apud Fleury 

1993 p. 50), definindo cultura como “um sistema de valores e crenças 

compartilhados que modelam o estilo de administração de uma empresa e o 
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comportamento cotidiano de seus empregados". Ainda segundo ele, o 

planejamento de recursos humanos (seleção, orientação, avaliação e 

compensação) tem que ser alinhado com a cultura organizacional, observando 

além do ambiente externo, seus fatores culturais para o sucesso de ações de 

gestão e o auxílio no planejamento estratégico. 

O conceito de cultura para Schein (2009) está diretamente ligado com liderança, 

pois a essência da liderança é composta pelos processos dinâmicos e a gestão 

da cultura, onde: 

Cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, 
sendo constantemente desempenhada e criada por nossas interações 
com outros e moldada por comportamento de liderança, e um conjunto 
de estruturas, rotinas e normas que orientam e restringem o 
comportamento. (SCHEIN, 2009, p.1). 

 

Para ele cultura possui diversas interpretações e entendimentos, quando o tema 

é debatido por membros de uma organização, as pessoas em sua maioria 

concordam em relação a sua existência, importância e seus efeitos, porém definir 

cultura resulta em ideias absolutamente diferentes (SCHEIN, 2009). As 

percepções dos membros podem variar de acordo com a área e com as 

atividades desempenhadas, mas os membros concordam referente a existência 

da cultura dentro da organização. 

O entendimento de cultura organizacional pode ser compreendido através de 

categorias, uma delas é o clima, descrita como “sentimento transmitido em um 

grupo pelo layout físico e o modo que os membros da organização interagem 

entre si, com os clientes ou outros públicos externos” (ASHKANASY; 

WILDEROM; PETERSON, 2000; SCHEIDER, 1990; TAGIURI; LITWIN, 1968 

apud SCHEIN, 2009, p.13). Outra categoria usada para descrever cultura é a de 

rituais e celebrações formais, que caracteriza cultura como formas que um grupo 

celebrar eventos-chave repercutindo os valores considerados importantes ou 

momentos transitórios relevantes para os membros (DEAL; KENNEDY, 1982; 

1999; TRICE; BEYER 1993 apud SCHEIN; 2009). 

Fleury (1996) distingue três posturas que os pesquisadores podem adotar em 

referência à análise dentro das organizações de seus fenômenos culturais. A 

primeira é a postura empiricista, que acredita que a construção de uma teoria é 
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desenvolvida a partir do processamento de dados para assim emergir os 

conceitos, as hipóteses e as teorias, e não por meio de problemáticas prévias 

que investigam sem um referencial teórico a realidade. A segunda postura é a 

do antropólogo, o pesquisador integra a vida organizacional para compreender 

a realidade social sendo examinada a partir de um quadro de referências teóricas 

previamente formulado. A terceira e última é a postura do pesquisador clínico ou 

terapeuta, parte de um modelo conceitual prévio, analisando as informações e 

dados fornecidos pela própria empresa. 

De acordo com Schein (1992) a cultura pode se manifestar por meio de três 

diferentes níveis, os artefatos visíveis, valores de suporte e pressupostos 

básicos. O primeiro deles é composto por aspectos como a arquitetura, 

linguagem, tecnologia, maneira de vestir e documentos públicos. Os valores 

explicam e decifram os atos dos membros da organização e por fim os 

pressupostos básicos que se situam no último nível e compõem as 

manifestações culturais invisíveis, inconscientes e difíceis de ser desvendadas. 

Por se tratar de um nível mais profundo, o terceiro nível tem o processo de 

assimilação mais longo, porém são os principais responsáveis pelo modo 

através do qual os membros sentem, percebem e pensam a organização. Essas 

informações podem ser verificadas na Figura 1, apresentando segundo Schein 

(1992) os níveis de cultura. 

Figura 1. Níveis de cultura 

Fonte: Schein (2009, p. 24). 
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Na mesma linha de pensamento de Schein, a autora Fleury (1996) conceitua 

cultura organizacional como:  

Conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 
simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 
construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 
comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as 
relações de dominação. (FLEURY, 1996, p. 117). 

 

Prettigrew (1996), menciona em seu livro que a cultura organizacional é um 

fenômeno que transpassa vários níveis diferentes. Com isso, a cultura é “um 

conjunto complexo de valores, crenças e pressupostos que definem os modos 

pelos quais uma empresa conduz seus negócios” (PRETTIGREW, 1996, p. 146). 

Esse conceito comprova que a cultura é pouco tangível, singular e que vai além 

das manifestações culturais de cada organização.  

O autor Schein (2009) defende que o líder é quem inicia a criação da cultura de 

uma empresa, mas ela é criada a partir de experiências compartilhadas. Assim, 

a influência dos fundadores é uma das três fontes de criação da cultura, pois 

suas crenças, valores e suposições são utilizados como base. Não só isso como 

as experiências de aprendizagem que os membros do grupo passam durante o 

desenvolvimento da organização e as novas crenças, valores e suposições 

introduzida por novos líderes.  

A cultura de cada organização é composta por diferentes subculturas derivadas 

de múltiplos grupos. O estudo das crenças e valores possibilitam diferenciar as 

subculturas da cultura que engloba toda a organização, que podem ter surgido 

devido aos campos específicos de conhecimento, segmentos ocupacionais, de 

acordo com as características demográficas e outros tantos fatores (MARTIN, 

1992) 

2.2 Dimensões da Cultura Organizacional 

A cultura é algo difuso e singular em cada organização, sofre influências internas 

e externas. O estudo do tema pode ser realizado por diversas dimensões para 

descrever no que consiste a cultura. Para Schein (2009) é necessário entender 
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como ocorre a formação dos grupos, pois é idêntico ao processo de formação 

cultural, ao criar e gerenciar os grupos, os líderes devem saber gerir as variáveis 

da cultura da organização.  

Nesse contexto para identificar, modificar ou gerir a cultura é necessário ter 

conhecimento quais são as principais variáveis. Portanto, as subseções a seguir 

têm o objetivo de apresentar os conceitos que foram mais citados em trabalhos 

anteriores para compreender melhor as dimensões que compõem a cultura. 

2.2.1 Valores 

Para Tamayo (2005) as pessoas acreditam que em seus locais de trabalho, além 

de atender as necessidades biológicas e psicossociais que são primordiais para 

sua sobrevivência e do grupo, procuram uma organização que esteja de acordo 

com seus “princípios e metas sociais e pessoais que constituem o que ele e os 

outros consideram bom e desejável para si e para a sociedade” (TAMAYO, 2005, 

p. 202). Nesse sentido os indivíduos buscam trabalhos que convergem seus 

valores, criando condições favoráveis para construção e controle do bem-estar 

da organização e do trabalhador. 

Normann (1993) qualifica os valores como ideias dominantes, sendo uma das 

fontes da cultura. Para o autor os valores se manifestam na linguagem usada e 

no pensamento, consolidando o desenvolvimento da empresa em longo prazo. 

Além disso, orientam o comportamento operacional no cotidiano da organização 

e em diversos assuntos afetando a eficiência e a energia dos trabalhadores. 

Os valores organizacionais estão à disposição de interesses individuais, 

coletivos ou mistos. São definidos como crenças ou princípios que são dispostos 

hierarquicamente de acordo com as metas organizacionais que conduzem a 

rotina da empresa (TAMAYO; GONDIM 1996).  

Hofstede (2005) afirma que os valores não só correspondem a uma das formas 

de manifestação cultural como também representam a parte central da cultura. 

Para o autor, os valores pessoais são construídos na infância de forma implícita 

e não consciente e esses são dificilmente modificados ao passar do tempo. 
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Nesse contexto, para ele os valores possuem dois sentidos quando o indivíduo 

lida com alguma situação, podendo optar pelo certo ou errado, irracional ou 

racional, bem ou mal, dentre outros.  

Para Silva e Zanelli (2008) os valores podem ser classificados em dois níveis: os 

valores arraigados, que fazem parte do indivíduo, são estáveis e duradouros; e 

os esposados que na descrição desses valores relacionou com as atitudes, 

sendo a reação da pessoa de acordo com o que se espera ser certo ou desejável 

em determinadas situações. Assim, os valores possuem um impacto significativo 

na vida dos indivíduos e para os autores até em alguns momentos que sejam 

perceptíveis, os valores influenciam as decisões e escolhas humanas. 

Para Borges et al. (2002) os valores representam uma visão parcial da cultura 

organizacional, sendo utilizada como uma de suas variáveis mesmo que 

represente uma visão parcial da cultura é um dos componentes centrais. Os 

autores utilizaram como base a Estrutura dos Valores Culturais (SCHWARTZ; 

ROS, 1995) para construir um quadro com o agrupamento empírico de cada 

valor demonstrado no Quadro 1. Para os autores os valores organizacionais 

podem ser subdivididos em três dimensões bipolares: Conservação e 

Autonomia, Hierarquia e Estrutura Igualitária e Harmonia e Domínio.  

Pólos Axiológicos Valores  

Autonomia Criatividade, curiosidade, eficiência, eficácia, 
modernização, qualidade, reconhecimento, 
competência, prazer, inovação, realização, 
estimulação e liberdade. 

Conservação Disciplina, honestidade, lealdade, limpeza, 
ordem, polidez, prestígio, segurança, sensatez 
e sigilo. 

Estrutura Igualitária Democracia, descentralização, justiça, 
qualificação dos recursos humanos, 
sociabilidade, co-gestão, coleguismo, 
igualdade, cooperação, dinamismo, 
independência, autonomia, comunicação, 
respeito e equidade. 

Hierarquia Fiscalização, hierarquia, obediência, poder, 
pontualidade, rigidez, supervisão, tradição e 
autoridade. 

Harmonia Integração interorganizacional, 
interdependência, ética, parceria, tolerância, 
intercâmbio, preservação, equilíbrio, respeito à 
natureza, espontaneidade, iniciativa. 

Domínio Ambição, audácia, competitividade, domínio, 
previsibilidade, produtividade, satisfação dos 
clientes e sucesso. 

Quadro 1. Agrupamento dos Valores por Pólos Axiolólicos 

Fonte: Schwartz e Ros. (1995, p.189). 
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 O quadro apresentando explica de maneira geral que os valores existentes 

dentro de um dos pólos exercem uma relação de oposição com valores do outro 

pólo dentro das dimensões. Como por exemplo, os valores de supervisão e 

autonomia, dentro da dimensão de “Hierarquia e Estrutura Igualitária” possuem 

objetivos opostos, a exaltação de um dos valores possivelmente acompanha a 

negação do outro. 

Após a apresentação dos valores como uma das dimensões da cultura 

organizacional, a seguir será apresentado o universo simbólico que constrói a 

identidade organizacional. 

2.2.2 Universo simbólico da cultura organizacional  

Estudo realizado em uma empresa estatal, a autora Fleury (1996) identificou a 

existência de uma identidade organizacional que era compartilhada pelos 

empregados pertencentes aos diversos níveis hierárquicos. Foi percebido então 

que envolvia comportamentos e símbolos bastante visíveis, como “uniforme, 

refeitórios comuns aos empregados, tratamento informal entre chefes e 

subordinados” (FLEURY, 1996, p. 113). Essas percepções demonstraram a 

existência de valores e ideias compondo esta identidade, mediando as relações 

de trabalho. 

As relações de trabalho são separadas em quatro instâncias, uma delas é a 

simbólica, que constrói e identidade organizacional, atribui significações e tem a 

capacidade de ordenar, agindo como elemento de comunicação e consenso, de 

forma oculta e instrumentalizada as relações entre as diferentes categorias. 

Nesse cenário, os elementos simbólicos de uma organização são considerados 

um material importante para análise e entendimento dos padrões de relações de 

trabalho (FLEURY, 1996). 

O universo simbólico pode ser algo muito significativo para algumas 

organizações, essa ligação pode estar relacionada com a profissão e com o 
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modelo de gestão. A seguir serão apresentadas as normas, regras, padrões e a 

influência das relações de poder na cultura organizacional. 

2.2.3 Normas, regras, padrões e a influência das relações de poder 

Para Freud 1920 (apud SCHEIN, 2009 p. 116) construímos nossos 

modelos/parâmetros de regras de acordo com o nosso próprio modelo de família. 

As regras e exemplos que aprendemos com nossos pais e filhos constituem 

nosso “modelo inicial de lidar com a autoridade e de nos relacionarmos com os 

outros colegas em um novo grupo”. Durante a formação de novos grupos, devido 

aos diferentes modelos de relacionamento que cada indivíduo passou, essas 

particularidades podem gerar conflitos sobre a forma correta de relacionamento 

com ou demais no novo grupo.  

O modelo de relacionamento do fundador de um grupo influencia na forma que 

ele acredita que deve funcionar, um fundador dominado tende a impor seu 

modelo de relacionamento para os demais membros (KETS de VRIES; MILLER, 

1984; 1987 apud SCHEIN; 2009). Com a evolução do grupo, as normas são 

gradualmente negociadas resultando as suposições básicas iniciais dos 

membros influentes, além das experiências reais do grupo.  

O processo de socialização dos membros de uma empresa é o começo da 

padronização e construção de um perfil ideal (LOURENÇO, 2016). Empresas 

com manuais que buscam a padronização dos processos acabam por padronizar 

comportamentos, com normas de vestimenta, de comunicação, de trabalho, 

entre outros. Assim, para a autora o grande número de regras e normas de uma 

empresa, pode corresponder a uma cultura muito forte podendo anular a 

subjetividade dos membros e camuflar as relações de poder. 

Na história, o poder nas organizações pode ser visto na fase inicial do 

capitalismo, nesse primeiro momento o poder era centrado na figura do 

proprietário. Figura que investia suas economias, explorando uma oportunidade 

de ganho que teria total responsabilidade em suas mãos, desde as decisões 

como os resultados que poderiam trazer. Em um segundo momento houve a 
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necessidade da descentralização do poder, devido ao crescimento das 

empresas e da necessidade de pessoas que possuíam conhecimentos 

tecnológicos e administrativos. Esse momento significou a partilha do poder com 

os “influenciadores internos”, profissionais com habilidades que o proprietário 

não possui (BERTERO, 1996). 

Os influenciados internos, para Bertero (1996), correspondem aos profissionais 

de marketing, estratégia e de pesquisa e desenvolvimento. Por outro lado, os 

influenciadores externos que surgem com percepção de que a empresa é 

atingida por sua operação à comunidade. No Brasil o principal influenciador 

externo é o Governo seja ele interno ou externo como também os consumidores. 

Uma das formas de compreensão do poder em relação a cultura, utilizam a 

análise do poder para entender a organização internamente (BERTERO, 1996), 

apresentando como variável, mesmo que complexa e que para Max Weber: 

O poder foi, portanto, apresentado como colocado originalmente no 
acionista proprietário, ou simplesmente no empresário clássico e seus 
desdobramentos à medida que empresas aumentavam em tamanho e 
complexidade, tornando o seu impacto mais forte também sobre 
mercados, a comunidade e seus “entornos” de maneira geral. 
(WEBER,1919 apud BERTERO, 1996) 

 
Após a apresentação dos principais conceitos, a seção a seguir expõe os 

trabalhos relativos ao tema em diferentes organizações como também na 

realidade de empresas juniores.  

2.3 Pesquisas empíricas relativas a Cultura Organizacional 

O tema cultura organizacional não possui um consenso teórico e metodológico 

na literatura referente ao tema, diversos autores apresentam conceitos variados 

o que resulta em um grande número de estudos na literatura referente a 

Comportamento Organizacional em diferentes ambientes organizacionais.  

As Subseções a seguir têm o intuído de apresentar estudos empíricos realizados 

no Brasil que adotaram como tema central a cultura organizacional. Para a 

seleção dos artigos optou-se por trabalhos recentes, publicados nos últimos 10 

anos. Subdividiu-se em duas sessões (a) estudos empíricos referentes à cultura 
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organizacional em EJs e (b) estudos sobre o tema nos demais setores do 

mercado brasileiro. 

Quanto a análise dos trabalhos, serão apresentados de forma sucinta quais os 

autores que foram utilizados como base, o método de pesquisa, as dimensões 

estudadas e as conclusões do estudo.  

2.3.1 Estudos de Cultura Organizacional no mercado brasileiro 

Estudo realizado por Almeida (2015) em universidade pública da Bahia buscou 

identificar como os aspectos culturais da organização influenciam os processos 

de mudança organizacional, analisando informações no período de 2000 a 2014. 

Os autores Almeida (2015) utilizaram como referencial teórico a visão de Schein 

(2009) e Hofstede (2005) e optaram pela metodologia descritiva, qualitativa e 

quantitativa.  

Na etapa qualitativa foram realizadas entrevistas com gestores de alta 

administração e análise documental para identificar a percepção de cultura e os 

processos de mudança que aconteceram na organização. A partir dessas 

informações coletadas, o questionário quantitativo foi aplicado com alunos, 

gestores, técnicos administrativos e gestores, obtendo 246 respostas.  

Como conclusão do trabalho, a universidade não apresentou uma cultura 

integrada, existindo significativas diferenças entre o que é dito pelos gestores e 

documentos da organização e o que é declarado pelos demais participantes. 

Essa diferença é devido ao não compartilhamento dos valores associados a 

mudança, prejudicado assim o processo de mudança. Conclui-se que para 

melhor eficácia dos processos de modernização da organização é necessário a 

melhoria no compartilhamento dos valores culturais, para tornar a cultura da 

instituição algo compartilhado da mesma forma por todos os níveis hierárquicos.  

O segundo estudo analisado referente a cultura organizacional discutiu a relação 

entre liderança e cultura organizacional com foco em restaurantes de uma capital 

brasileira no ano de 2013. A pesquisa é caracteriza como descritiva e 
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correlacional, pois teve como objetivo descrever a relação da cultura com a 

liderança exercida pelos gestores.  

Os autores, Barreto et al. (2013), utilizaram como base os conceitos de cultura 

de Schein (1992), caracterizando a cultura organizacional como uma variável 

composta por três níveis (artefatos, valores e pressupostos). Para o conceito de 

liderança, o estudo seguiu a concepção de liderança transformacional e 

transacional ou até mesmo a ausência, onde a primeira defende a relação de 

influência mutua entre líder e liderados, visando o engajamento dos indivíduos 

para melhorar a motivação da equipe e da organização. Já a liderança 

transacional tem foco no esforço dos subordinados e seus resultados para 

concessão de benefícios e recompensas. 

O terceiro artigo encontrado, foram aplicados questionários sobre cultura 

organizacional e liderança por meio de pesquisa de campo com 37 restaurantes 

em Natal, Rio Grande do Norte. Os resultados apontaram que é possível inferir 

que os valores culturais podem ser influenciados por alguns componentes da 

liderança exercida pelo gestor mesmo que não evidenciem a relação de causa e 

efeito. 

A seguir serão apresentados os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas no 

presente estudo, a descrição das organizações, população e amostra e 

instrumentos de pesquisa e os procedimentos utilizados na pesquisa. 

2.3.2 Estudos sobre Cultura Organizacional em Empresas Juniores  

O primeiro estudo analisado investigou a cultura organizacional de uma empresa 

júnior e as consequências no cotidiano dos alunos. A autora Lourenço (2016) 

utilizou como base a proposta metodológica de Fleury (1996) e orientações de 

Freitas (1991), de que a compreensão da cultura deve abordar temas como 

desenvolvimento do processo de socialização de novos integrantes, o histórico 

das organizações e as práticas de recursos humanos. 

O estudo foi realizado em uma empresa júnior do estado de Minas Gerais 

durante dois semestres letivos, seguindo uma orientação epistemológica 
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interpretativa com caráter qualitativo. Foram realizadas 18 entrevistas com 

membros efetivos, trainees e estudantes desligados. O trabalho utilizou três 

fontes de dados: observação dos participantes por meio do método etnográfico, 

pesquisa documental dos manuais, relatórios arquivos, etc. e por fim entrevistas. 

Ao fim do estudo, ficou evidente que a cultura organizacional é um poderoso 

mecanismo de controle, que visa homogeneizar maneiras de pensar e 

comportamentos na organização, além disso, outros elementos que se 

destacaram foram o envolvimento com atividades operacionais e a 

superficialidade. Devido aos diversos manuais e ao processo de socialização os 

membros são levados a padronização e construção de um perfil ideal onde anula 

a subjetividade e mascara as relações de dominação. Apesar desses resultados, 

ficou evidente a dedicação dos estudantes e a vontade de trabalhar, mesmo 

faltando maior orientação dos professores.  

O segundo estudo é uma monografia apresentada em 2011 na Universidade de 

Brasília que tinha como foco a construção e validação de um instrumento de 

diagnóstico da cultura organizacional em empresas juniores. A autora, Oliveira 

(2011), elaborou um questionário quantitativo com 63 itens abortando diferentes 

dimensões de cultura. Os questionários foram aplicados durantes um pouco 

mais de um mês e obteve-se 330 respondentes de EJs em diferentes estados 

do Brasil.  

Como principais resultados, a autora encontrou as quatro principais dimensões 

para o diagnóstico da cultura: “relações de poder”, “crenças e comportamentos 

compartilhados”, “normas e condutas” e “relação indivíduo, grupo social e 

organização” que foram concluídos por meio de análise de dados fatorial. O 

estudo tinha como objetivo construir e validar uma escala que avaliasse as 

dimensões da cultura organizacional de EJ, para futuras melhorias na tomada 

de decisão e implementação de estratégias de gestão. 

O terceiro trabalho é uma monografia realizada no contexto de empresa júnior 

na Universidade de Brasília. Queiroz (2017) construiu um instrumento para 

compreender a relação entre as dimensões da cultura na aquisição e expressão 

de competências técnicas e comportamentais no exercício das atribuições. Para 

o estudo a amostra foi de 103 respondentes, sendo eles 64 membros efetivos e 

39 ex-membros.  
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Os resultados evidenciaram que quanto maior a identificação com os princípios 

da empresa, maior o significado atribuído ao trabalho torna-se comum pelos 

membros. A segunda conclusão foi de que os diferentes valores de cada membro 

quando são identificados com os princípios da empresa contribuem para as 

relações interpessoais e podem ser compartilhadas com os demais indivíduos 

devido as semelhanças. Por fim, o terceiro resultado derivado da correlação dos 

fatores corresponde a satisfação do membro em pertencer a empresa júnior, 

fazendo com que a pessoa identifique de forma mais significativa os valores da 

organização, orientando comportamentos. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste Capítulo serão apresentados os métodos que foram utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. Será descrito o tipo de pesquisa, as características 

da organização, a população e amostra e os procedimentos de coleta e análise 

dos dados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a cultura organizacional de 

empresas juniores no Brasil a partir da percepção dos membros sobre a empresa 

a qual faz parte. A pesquisa é classificada como descritiva, pois apresenta as 

características de uma população ou fenômeno, observando determinados fatos, 

registra, analisa, classifica e interpreta sem que o pesquisador interfira nos 

resultados (RAUPP; BEUREN, 2003). Quanto a classificado relativa ao tempo 

de desenvolvimento da pesquisa, o estudo tem corte transversal, pois foi 

realizada em um curto espaço de tempo (FONTELLES et al. 2009). 

A seguinte pesquisa é quantitativa, de acordo com Fonseca (2002) um estudo 

quando classificado dessa forma e sua amostra sendo significativa, de acordo 

com a população, traz um retrato real da realidade. Para o presente estudo, a 

amostra dos respondentes tende a demonstrar a realidade das empresas 

juniores do Brasil todo com dados primários, pois foram dados recolhidos para 

este estudo por meio de questionários. 

3.2 Caracterização das organizações 

O presente trabalho aplicou a pesquisa com empresários juniores de todo o 

Brasil, para assim compreender a realidade da cultura organizacional das 

empresas juniores em diferentes contextos. 
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As empresas juniores surgiram no ano de 1967 na ESSEC – L’École Supérieure 

des Sciences Economiques et Commerciales em Paris na França para ter a 

vivencia empresarial antes da conclusão de seus cursos. Em 1986 o Movimento 

empresa júnior já contava com mais de 100 empresas espalhadas pela Europa 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS JUNIORES, 2015). O 

movimento chegou ao Brasil 1987 orientada por João Carlos Chaves, Diretor da 

Câmara de Comércio Franco-Brasileira na Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo para alunos do curso de administração.  

Segundo a Brasil Júnior (2016) atualmente são 15.777 empresários juniores 

atuando em 444 empresas federadas das 22 federações existentes no Brasil. 

Em 2016 foram realizados 4.865 projetos atendendo principalmente micro e 

pequenas empresas faturando R$ 11.096.620,77. Referente à localização, 

44,5% estão localizadas no Sudeste e as demais espalhas pelas outras regiões.  

No Brasil os membros têm idade média de 20,9 anos, 54% cursam engenharia 

e 52,7% são homens (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS 

JUNIORES, 2016). Uma característica das empresas juniores é a alta 

rotatividade, que segundo a Brasil Junior no ano de 2016 correspondia a 19 

meses em média, fator que influencia na cultura desse modelo de organização.   

3.3 População e amostra 

Como informado na Seção anterior, no Brasil existem 15.777 membros de 

empresas federadas. Para o seguinte trabalho recebemos respostas de EJs 

federadas e não federadas e a composição da amostra se deu de forma não 

probabilística. 

Os questionários foram encaminhados para EJs de todas as regiões para que 

amostra representasse a cultura organizacional das empresas em sua totalidade 

da forma mais fidedigna, com respondentes de diversos cursos, de empresas 

com diferentes níveis de maturidade de gestão, número de membros e tempo de 

mercado. 
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A amostra final foi de 297 participantes e foi composta por membros de empresas 

juniores presentes nos seguintes estados: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), 

Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Mato 

Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco 

(PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), 

Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e 

Tocantins (TO). Dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, não foram 

obtidas respostas de 6 estados: Acre (AC), Amazonas (AM), Amapá (AP), 

Maranhão (MA), Rondônia (RO) e Roraima (RR). 

A amostra compreendia respondentes com idades entres 17 e 49 anos, de 135 

empresas juniores, de 58 cursos diferentes. Em relação ao sexo, o estudo é 

composto por 49,2% de membros do sexo feminino e 50,8% do sexo masculino, 

conforme Tabela 1.  

As tabelas a seguir representam a constituição sociodemográfica da amostra do 

estudo, referente a sexo (Tabela 1), idade (Tabela 2), estado (Tabela 3), curso 

(Tabela 4), tempo de e EJ em meses (Tabela 5). 

 

Tabela 1. Número e proporção dos membros, segundo sexo. 

Sexo N % 

Feminino 146 49,2 

Masculino 151 50,8 

Total 297 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 2. Número e proporção dos membros, segundo idade. 

Idade N % 

17 5 1,7 

18 24 8,1 

19 52 17,5 

20 58 19,5 

21 63 21,2 

22 36 12,1 

23 24 8,1 

24 13 4,4 

25 6 2,0 

26 5 1,7 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 2. Número e proporção dos membros, segundo idade.(Continuação) 

Idade N % 

27 3 1,0 

28 1 0,3 

29 2 0,7 

30 2 0,7 

32 1 0,3 

40 1 0,3 

49 1 0,3 

Total 297 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 3. Número e proporção dos membros, segundo estado. 

Estado N % 

Alagoas (AL) 2 0,7 

Bahia (BA) 6 2,0 

Ceará (CE) 7 2,4 

Distrito Federal (DF) 63 21,2 

Espírito Santo (ES) 6 2,0 

Goiás (GO) 5 1,7 

Minas Gerais (MG) 76 25,6 

Mato Grosso do Sul (MS) 1 0,3 

Mato Grosso (MT) 3 1,0 

Pará (PA) 3 1,0 

Paraíba (PB) 8 2,7 

Pernambuco (PE) 4 1,3 

Piauí (PI) 7 2,4 

Paraná (PR) 22 7,4 

Rio de Janeiro (RJ) 19 6,4 

Rio Grande do Norte (RN) 6 2,0 

Rio Grande do Sul (RS) 13 4,4 

Santa Catarina (SC) 13 4,4 

Sergipe (SE) 7 2,4 

São Paulo (SP) 23 7,7 

Tocantins (TO) 3 1,0 

Total 297 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 4. Número e proporção dos membros, segundo curso. 

Curso N % 

Administração 81 27,3 
Administração Pública 1 0,3 
Agroindústria 2 0,7 
Agronegócio 1 0,3 
Agronomia 2 0,7 
Arquitetura e urbanismo 1 0,3 
Ciência da computação 5 1,7 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 1 0,3 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Tabela 4. Número e proporção dos membros, segundo curso.(Continuação) 

Curso N % 

Ciências Contábeis 5 1,7 
Ciências Sociais 4 1,3 
Comunicação Organizacional 1 0,3 
Defesa e Gestão Estratégica Internacional 1 0,3 
Design 1 0,3 
Design Gráfico 1 0,3 
Direito 5 1,7 
Economia 9 3,0 
Educação Física 1 0,3 
Engenharia 1 0,3 
Engenharia Agrícola e Ambiental 1 0,3 
Engenharia Agronômica 1 0,3 
Engenharia Ambiental 4 1,3 
Engenharia Ambiental e Sanitária 1 0,3 
Engenharia Biomédica 1 0,3 
Engenharia Cartográfica 1 0,3 
Engenharia Civi 
Engenharia da Computação 

 11 
3 

3,7 
1,0 

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica  1 0,3 
Engenharia de Alimentos  2 0,7 
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia  1 0,3 
Engenharia de Controle e Automação  3 1,0 
Engenharia de Materiais  1 0,3 
Engenharia de Minas  3 1,0 
Engenharia de produção  25 8,4 
Engenharia de Sistemas  1 0,3 
Engenharia de Transportes  1 0,3 
Engenharia Elétrica  14 4,7 
Engenharia Eletrônica  3 1,0 
Engenharia florestal  16 5,4 
Engenharia Mecânica  6 2,0 
Engenharia química  12 4,0 
Estatística  2 0,7 
Farmácia  7 2,4 
Geologia  4 1,3 
Hotelaria  2 0,7 
Jornalismo  6 2,0 
Medicina Veterinária  1 0,3 
Moda  1 0,3 
Nutrição  5 1,7 
Oceanografia  2 0,7 
Psicologia  15 5,1 
Publicidade e Propaganda  4 1,3 
Química Industrial  1 0,3 
Relações Internacionais  2 0,7 
Relações Públicas  2 0,7 
Secretariado Executivo Trilíngue  4 1,3 
Sistemas de Informação  2 0,7 
Turismo  1 0,3 
Zootecnia  1 0,3 

Total  297 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 5. Número e proporção em meses, segundo tempo que o membro está na EJ. 

Tempo de EJ N % 

1 1 0,3 
2 13 4,4 
3 9 3,0 
4 25 8,4 
5 14 4,7 
6 20 6,7 
7 12 4,0 
8 4 1,3 
9 10 3,4 

10 13 4,4 
11 8 2,7 
12 22 7,4 
13 10 3,4 
14 9 3,0 
15 7 2,4 
16 11 3,7 
17 10 3,4 
18 18 6,1 
19 4 1,3 
20 8 2,7 
21 11 3,7 
22 1 0,3 
23 2 0,7 
24 17 5,7 
25 4 1,3 
26 4 1,3 
27 4 1,3 
28 3 1,0 
29 1 0,3 
30 9 3,0 
31 1 0,3 
32 1 0,3 
33 1 0,3 
36 6 2,0 
37 1 0,3 
38 2 0,7 
68 1 0,3 

Total 297 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

3.4  Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

O questionário utilizado neste estudo foi elaborado por Oliveira (2011) como um 

instrumento de pesquisa que se adequasse com a realidade das empresas 

juniores, encontra-se no Apêndice A. Para construção, a primeira etapa foi uma 

pesquisa bibliográfica exploratória para levantar as principais dimensões da 

cultura organizacional, seguida de grupos focais realizados com empresários 

juniores da UnB e validação com empresários juniores de todo o Brasil. 
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O questionário inicialmente apresenta questões para caracterização da amostra 

e posteriormente os itens de diagnóstico da cultura. O instrumento de pesquisa 

desenvolvido por Oliveira (2011) contém 55 itens, subdivididos em 4 fatores: 

relações de poder (com 17 itens); crenças e comportamentos compartilhados 

(com 10 itens); normas e condutas (com 9 itens); e relação indivíduo, grupo 

social e organização (com 19 itens). Conforme Tabela 6, segue as variáveis 

correspondentes a cada fator: 

 

Tabela 6: relação de itens por fator Oliveira (2011) 

Fator Itens Quantidade 

1.     Relações de poder  18, 19, 24, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 
42, 45, 46, 47, 51, e 54 

17 itens 

2.     Crenças e comportamentos 

compartilhado 
1, 2, 9, 11, 14, 16, 30, 31, 32, 52 10 itens 

  

3.     Normas e condições  5, 10, 13, 15, 17, 20, 27, 29, 53 9 itens 

4.     Relações individuo, grupo e 

organização 
3, 4, 6, 7, 8, 12, 21, 22, 23, 25, 35, 38, 41, 
43, 44, 48, 49, 50, 55 

19 itens 

Fonte: Elaborada pela autora com dados de Oliveira (2011) 

 

O instrumento apresentou KMO de 0,854 sendo classificado como ótimo e 

alphas: 0,85 para o fator 1; 0,74 para o segundo fator; 0,6 para o terceiro; e 0,88 

para o quarto fator. Os quatro fatores explicam 29,31% da variância total dos 

itens, correspondendo a soma das variâncias de cada um dos quatro fatores 

podendo verificar quanto os fatores explicam o problema proposto. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A aplicação do questionário foi realizada do dia 30/08/2017 ao dia 28/09/2017, 

caracterizando assim a pesquisa com corte transversal, pois os dados numéricos 

correspondem a um período de tempo especifico. Foram aplicados questionários 

com uma amostra de atuais membros de empresas juniores e ex-membros que 

tenham saído nos últimos 12 meses. Foi utilizada a plataforma Google Forms e 
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alguns questionários foram aplicados presencialmente em uma empresa júnior 

da Universidade de Brasília.  

Foram encaminhados cerca de 950 e-mails, sendo eles de membros e e-mails 

institucionais, que foram reiterados em um prazo médio de 10 dias. Em 

complemento, o link do questionário com as informações da pesquisa foi enviado 

por meio dos sites institucionais das empresas e a divulgação ocorreu também 

no Facebook por meio de mensagens nas páginas das EJs e no grupo do MEJ, 

que possui 49.431 membros. Por fim, foi feita a divulgação por meio do 

Whatsapp com foco nos grupos das empresas juniores do Distrito Federal. 

Para análise dos dados foi utilizado o Excel para tabulação dos resultados, a 

análise dos dados foi feita por meio do software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) - versão 23 avaliando as médias, desvio padrão, mediana, 

frequência e coeficiente de variação de cada item. Os dados omissos foram 

tratados com substituição pela média.  

A segunda etapa foi a verificação de evidências de validade da escala. Para a 

análise da fatorabilidade da matriz de covariâncias, foi utilizado o teste de 

adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que indicam a adequação dos 

dados para a análise fatorial, assim quanto mais próximo de 1 o valor, mais 

adequada a amostra está. Na seguinte pesquisa, a amostra apresentou o valor 

de 0,88 sendo um resultado ótimo para análise dos dados. 

A pesquisa teve resultados bastante fidedignos de acordo com os valores do 

Alpah Cronbach (α), onde todos as questões ficaram entre 0,85 e 0,86 

demonstrando consistência interna da escala. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Seção a seguir apresenta os resultados obtidos na pesquisa após as técnicas 

e análise de dados propostas por Pasquali (2001). A extensão do questionário 

foi uma das dificuldades durante a aplicação da pesquisa, pois os respondentes 

se desinteressam e este foi um dos feedbacks passados, o que pode ter 

influenciado na quantidade de respostas.  

4.1 Percepção da Cultura Organizacional por empresários 
juniores  

Os dados apresentados na Tabela 7 são referentes aos resultados descritos do 

questionário para diagnostico da cultura organizacional das empresas juniores. 

A escala utilizada foi do tipo Likert, de 1 a 10, onde 1 era “discordo totalmente” e 

10 “concordo totalmente”, com isso quando maior a média do item maior o grau 

de concordância em relação a afirmação.  

A pesquisa obteve respostas com médias altas de até 9,20 e médias baixas de 

3,90 de acordo com a tabela abaixo. As informações da Tabela 7 além da média 

dos itens, apresentam os desvios padrão e os coeficientes de variação. O item 

com maior média foi o de número 23, que apresentou um grau de concordância 

alto (9,20) quanto ao orgulho de pertencer a empresa, um desvio padrão 

relativamente moderado (1,40) e coeficiente de variação baixo (0,15), indicando 

uma homogeneidade nas respostas e demostrando que grande parte dos 

membros da amostra concordam totalmente que é motivo de orgulho pertencer 

à empresa.  

Em seguida, o item 15 que media o profissionalismo exagerado evidenciou a 

menor média (3,90), com desvio padrão de 2,23 e coeficiente de variação de 

0,50. Os dois últimos valores apresentados sugerem não existir um consenso 

nas respostas, fato que pode ser fundamentado devido aos diferentes níveis de 

gestão, de tempo de mercado ou até mesmo devido ao segmento da empresa 

júnior. 
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Dos dados descritivos as 3 maiores médias foram encontradas nos itens: 23 

(9,20), 28 (9,08) e 26 (9,08). Já os itens com as menores médias foram: 15 (3,90), 

29 (4,06) e 21 (4,13). Os itens com as maiores médias apresentam os desvios 

padrão e os coeficientes variação relativamente baixos, apresentando 

uniformidade nas respostas. Para os itens com as médias baixas os outros 

valores são altos, indicando heterogeneidade nas respostas. 

 

Tabela 7: Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de 
cultura organizacional. 

  Item Média 
Desvio 
padrão 

CV 

1 
Os membros acreditam que não há tempo para outras atividades 
que não sejam relacionadas ao trabalho. 

4,737 2,489 0,525 

2 
O estilo de vida dos membros é influenciado por sua carga de 
trabalho. 

7,195 2,115 0,294 

3 A carga de trabalho é bem distribuída entre os membros. 6,215 2,445 0,393 

4 
A promoção da qualidade de vida é uma preocupação da 
empresa. 

6,845 2,404 0,351 

5 
Existe uma pressão tanto pelos pares quanto pelas lideranças pra 
atender 

7,650 2,041 0,267 

6 Existe respeito à hierarquia. 7,869 1,962 0,249 

7 
Os membros desenvolvem senso de responsabilidade quando 
começam a trabalhar na empresa. 

8,424 1,613 0,192 

8 Os membros conseguem separar a vida pessoal da profissional. 5,987 2,367 0,395 

9 
Membros que dão prioridade a vida pessoal costumam ser mal 
vistos. 

5,875 2,514 0,428 

10 
Os membros são cobrados pelos resultados em seus trabalhos e 
não pelo desempenho ao longo destes. 

5,296 2,424 0,458 

11 Existem boatos e fofocas no ambiente de trabalho. 5,498 2,926 0,532 

12 O clima social é de confiança e respeito mútuo. 7,865 1,900 0,242 

13 O ambiente é competitivo. 5,034 2,597 0,516 

14 
Existem crenças compartilhadas quanto à existência de fadiga e 
estresse constantes. 

6,084 2,506 0,412 

15 O profissionalismo é exagerado. 3,902 2,233 0,572 

16 
Independente do perfil que possuam, as pessoas passam a 
adotar comportamento padrão compartilhado pelos membros da 
empresa. 

6,259 2,196 0,351 

17 Existem membros que se acham melhores que os outros. 6,054 2,993 0,494 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 7: Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de 
cultura organizacional. (Continuação) 

  Item Média 
Desvio 
padrão 

CV 

18 
Os membros que possuam ascensão vertical são aqueles que 
mais se dedicam à empresa. 

7,215 2,370 0,328 

19 
Há abertura, pela chefia, para que os membros relatem fatores de 
insatisfação com a empresa. 

8,752 1,595 0,182 

20 
Há excesso de atividades burocráticas (atividades operacionais 
que nem sempre são as mais capacitantes). 

5,515 2,470 0,448 

21 As áreas são desintegradas entre si. 4,131 2,486 0,602 

22 Os membros possuem uma imagem positiva da Empresa. 8,539 1,564 0,183 

23 É motivo de orgulho pertencer à empresa. 9,209 1,406 0,153 

24 As áreas funcionais possuem autonomia pra planejamento e ação. 8,155 1,735 0,213 

25 Os membros estão dispostos a ajudar uns aos outros. 8,731 1,558 0,178 

26 A amizade é valorizada. 9,081 1,366 0,150 

27 Pertencer à empresa é motivo de pressão constante. 5,067 2,557 0,505 

28 
As pessoas têm liberdade de colocar seu ponto de vista em 
reuniões e discussões. 

9,084 1,352 0,149 

29 
É preciso transmitir uma postura excessivamente séria para ser 
considerado profissional. 

4,061 2,451 0,604 

30 Existe a crença de que a Empresa é tudo para seus membros. 5,374 2,826 0,526 

31 
Existe um vocabulário característico, com palavras, jargões e 
expressões próprias. 

7,158 2,810 0,393 

32 
O desenvolvimento (pessoal, profissional e técnico) se dá de 
forma muito rápida. 

7,323 2,149 0,293 

33 Existe um ambiente informal de aprendizagem e experimentação. 7,855 1,989 0,253 

34 
Existem políticas e práticas organizacionais que valorizam o 
desenvolvimento dos membros. 

8,189 1,945 0,237 

35 
Os membros têm conhecimento sobre o funcionamento global da 
empresa. 

7,273 2,124 0,292 

36 
A ocupação dos cargos dos cargos de liderança é definida de 
maneira imparcial. 

6,976 2,823 0,405 

37 Conhecimento é um fator que gera poder e reconhecimento. 8,108 2,006 0,247 

38 As pessoas buscam melhorar seu desempenho. 8,283 1,553 0,188 

Fonte: dados da pesquisa  
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Tabela 7: Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de 
cultura organizacional. (Continuação) 

  Item Média 
Desvio 
padrão 

CV 

39 A rotatividade beneficia o ritmo de mudança. 6,556 2,504 0,382 

40 
As opiniões dos membros são consideradas e influenciam a 
tomada de decisão. 

8,502 1,607 0,189 

41 As mudanças são implementadas de maneira natural. 7,003 2,090 0,298 

42 
Os membros acreditam que devem participar do processo 
decisório da empresa. 

8,135 1,868 0,230 

43 
Existem relações de conflito e poder entre membros e áreas 
funcionais. 

4,643 2,699 0,581 

44 
O relacionamento entre diferentes perfis causa conflitos 
negativos. 

4,680 2,530 0,541 

45 Os conflitos negativos que emergem são resolvidos. 7,633 1,902 0,249 

46 Divergência de opiniões são vistas como conflitos positivos. 7,337 2,142 0,292 

47 Conflitos positivos são valorizados. 8,030 1,939 0,241 

48 O trabalho dos membros é pautado pelos valores da empresa. 7,815 2,092 0,268 

49 Os membros apresentam uma característica de auto-cobrança 6,997 2,133 0,305 

50 
Os membros trabalham para superar padrões criados com base 
na imagem de pessoas que admiram. 

6,976 2,241 0,321 

51 
Há suporte por parte das lideranças e estrutura formal para a 
implementação de mudanças. 

7,889 1,918 0,243 

52 Existe ligação emocional entre líderes e liderados. 7,805 2,103 0,269 

53 O fraco desempenho acarreta punições ao membro. 5,034 2,975 0,591 

54 O carisma das lideranças é muito valorizado. 8,370 1,867 0,223 

55 
Os membros demonstram prazer em trabalhar na gestão da 
empresa. 

7,966 1,912 0,240 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com o intuito de analisar possíveis mudanças na cultura das empresas juniores 

do Brasil, a Tabela 8 apresenta as médias, desvio padrão e os coeficientes de 

variação (informações inseridas e não pré-existentes) da pesquisa feita por 

Oliveira (2011), em comparação com os resultados obtidos nesta pesquisa, 
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realizada em 2017. Vale ressaltar que o quadro apresentado já exclui as 

questões que foram eliminadas na análise fatorial realizada por Oliveira (2011) 

que totalizou 55 itens. 

As três maiores médias nas duas pesquisas correspondem aos mesmos itens 

(23, 26 e 28) apresentando valores semelhantes entre eles. Já as três variáveis 

com as menores médias possuem os itens 15 e 29 em comum nas duas 

pesquisas, porém nos dados de Oliveira (2011) a segunda menor média foi 4,48 

pertencente ao item 53, sobre punições acarretadas do fraco desempenho. 

 

Tabela 8. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de cultura 
organizacional. 

  Dados da pesquisa   Dados Oliveira (2011) 

 Item Média 
Desvio 
padrão 

CV   Média 
Desvio 
padrão 

CV 

1 

Os membros acreditam que não 
há tempo para outras atividades 
que não sejam relacionadas ao 
trabalho. 

4,737 2,489 0,525  5,39 2,550 0,473 

2 
O estilo de vida dos membros é 
influenciado por sua carga de 
trabalho. 

7,195 2,115 0,294  7,76 1,890 0,244 

3 
A carga de trabalho é bem 
distribuída entre os membros. 

6,215 2,445 0,393  5,60 2,240 0,400 

4 
A promoção da qualidade de 
vida é uma preocupação da 
empresa. 

6,845 2,404 0,351  5,63 2,390 0,425 

5 
Existe uma pressão tanto pelos 
pares quanto pelas lideranças 
pra atender 

7,65 2,041 0,267  7,58 1,932 0,255 

6 Existe respeito à hierarquia. 7,869 1,962 0,249  7,80 1,721 0,221 

7 

Os membros desenvolvem 
senso de responsabilidade 
quando começam a trabalhar na 
empresa. 

8,424 1,613 0,192  8,47 1,550 0,183 

8 
Os membros conseguem 
separar a vida pessoal da 
profissional. 

5,987 2,367 0,395  6,23 2,191 0,352 

9 
Membros que dão prioridade a 
vida pessoal costumam ser mal 
vistos. 

5,875 2,514 0,428  6,68 2,291 0,343 

10 

Os membros são cobrados 
pelos resultados em seus 
trabalhos e não pelo 
desempenho ao longo destes. 

5,296 2,424 0,458  5,58 2,197 0,394 

Fonte: dados da pesquisa e Oliveira (2011) com adaptações, inclusão do coeficiente de variação. 
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Tabela 8. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de cultura 
organizacional. (continuação) 

  Dados da pesquisa   Dados Oliveira (2011) 

 Item Média 
Desvio 
padrão 

CV   Média 
Desvio 
padrão 

CV 

11 
Existem boatos e fofocas no 
ambiente de trabalho. 

5,498 2,926 0,532  6,23 2,663 0,427 

12 
O clima social é de confiança e 
respeito mútuo. 

7,865 1,9 0,242  7,63 1,758 0,230 

13 O ambiente é competitivo. 5,034 2,597 0,516  5,41 2,374 0,439 

14 
Existem crenças compartilhadas 
quanto à existência de fadiga e 
estresse constantes. 

6,084 2,506 0,412  6,12 2,376 0,388 

15 O profissionalismo é exagerado. 3,902 2,233 0,572  4,25 2,258 0,531 

16 

Independente do perfil que 
possuam, as pessoas passam a 
adotar comportamento padrão 
compartilhado pelos membros 
da empresa. 

6,259 2,196 0,351  6,43 2,239 0,348 

17 
Existem membros que se acham 
melhores que os outros. 

6,054 2,993 0,494  6,66 2,684 0,403 

18 

Os membros que possuam 
ascensão vertical são aqueles 
que mais se dedicam à 
empresa. 

7,215 2,37 0,328  7,45 2,115 0,284 

19 
Há abertura, pela chefia, para 
que os membros relatem fatores 
de insatisfação com a empresa. 

8,752 1,595 0,182  8,02 1,948 0,243 

20 

Há excesso de atividades 
burocráticas (atividades 
operacionais que nem sempre 
são as mais capacitantes). 

5,515 2,47 0,448  5,58 2,555 0,458 

21 
As áreas são desintegradas 
entre si. 

4,131 2,486 0,602  4,90 2,568 0,524 

22 
Os membros possuem uma 
imagem positiva da Empresa. 

8,539 1,564 0,183  8,26 1,580 0,191 

23 
É motivo de orgulho pertencer à 
empresa. 

9,209 1,406 0,153  8,92 1,254 0,141 

24 
As áreas funcionais possuem 
autonomia pra planejamento e 
ação. 

8,155 1,735 0,213  7,85 1,777 0,226 

25 
Os membros estão dispostos a 
ajudar uns aos outros. 

8,731 1,558 0,178  8,29 1,579 0,190 

Fonte: dados da pesquisa e Oliveira (2011) com adaptações, inclusão do coeficiente de variação. 
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Tabela 8. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de cultura 
organizacional. (continuação) 

  Dados da pesquisa   Dados Oliveira (2011) 

 Item Média 
Desvio 
padrão 

CV   Média 
Desvio 
padrão 

CV 

26 A amizade é valorizada. 9,081 1,366 0,15  8,57 1,610 0,188 

27 
Pertencer à empresa é motivo 
de pressão constante. 

5,067 2,557 0,505  5,40 2,285 0,423 

28 
As pessoas têm liberdade de 
colocar seu ponto de vista em 
reuniões e discussões. 

9,084 1,352 0,149  8,84 1,530 0,173 

29 
É preciso transmitir uma postura 
excessivamente séria para ser 
considerado profissional. 

4,061 2,451 0,604  4,66 2,550 0,547 

30 
Existe a crença de que a 
Empresa é tudo para seus 
membros. 

5,374 2,826 0,526  5,89 2,610 0,443 

31 
Existe um vocabulário 
característico, com palavras, 
jargões e expressões próprias. 

7,158 2,81 0,393  7,30 2,520 0,345 

32 
O desenvolvimento (pessoal, 
profissional e técnico) se dá de 
forma muito rápida. 

7,323 2,149 0,293  7,58 1,940 0,256 

33 
Existe um ambiente informal de 
aprendizagem e 
experimentação. 

7,855 1,989 0,253  7,75 1,890 0,244 

34 
Existem políticas e práticas 
organizacionais que valorizam o 
desenvolvimento dos membros. 

8,189 1,945 0,237  7,97 1,860 0,233 

35 
Os membros têm conhecimento 
sobre o funcionamento global da 
empresa. 

7,273 2,124 0,292  7,17 2,010 0,280 

36 
A ocupação dos cargos dos 
cargos de liderança é definida 
de maneira imparcial. 

6,976 2,823 0,405  6,85 2,780 0,406 

37 
Conhecimento é um fator que 
gera poder e reconhecimento. 

8,108 2,006 0,247  8,27 1,700 0,206 

38 
As pessoas buscam melhorar 
seu desempenho. 

8,283 1,553 0,188  8,12 1,430 0,176 

39 
A rotatividade beneficia o ritmo 
de mudança. 

6,556 2,504 0,382  6,38 2,410 0,378 

40 
As opiniões dos membros são 
consideradas e influenciam a 
tomada de decisão. 

8,502 1,607 0,189  7,89 1,810 0,229 

Fonte: dados da pesquisa e Oliveira (2011) com adaptações, inclusão do coeficiente de variação. 
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Tabela 8. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis de diagnóstico de cultura 
organizacional. (continuação) 

  Dados da pesquisa   Dados Oliveira (2011) 

 Item Média 
Desvio 
padrão 

CV   Média 
Desvio 
padrão 

CV 

40 
As opiniões dos membros são 
consideradas e influenciam a 
tomada de decisão. 

8,502 1,607 0,189  7,89 1,810 0,229 

41 
As mudanças são 
implementadas de maneira 
natural. 

7,003 2,09 0,298  6,45 2,025 0,314 

42 
Os membros acreditam que 
devem participar do processo 
decisório da empresa. 

8,135 1,868 0,23  7,93 1,909 0,241 

43 
Existem relações de conflito e 
poder entre membros e áreas 
funcionais. 

4,643 2,699 0,581  4,97 2,564 0,516 

44 
O relacionamento entre 
diferentes perfis causa conflitos 
negativos. 

4,68 2,53 0,541  4,83 2,526 0,523 

45 
Os conflitos negativos que 
emergem são resolvidos. 

7,633 1,902 0,249  7,08 1,933 0,273 

46 
Divergência de opiniões são 
vistas como conflitos positivos. 

7,337 2,142 0,292  7,21 2,225 0,309 

47 
Conflitos positivos são 
valorizados. 

8,03 1,939 0,241  7,74 2,049 0,265 

48 
O trabalho dos membros é 
pautado pelos valores da 
empresa. 

7,815 2,092 0,268  7,18 2,156 0,300 

49 
Os membros apresentam uma 
característica de auto-cobrança 

6,997 2,133 0,305  7,24 1,807 0,250 

50 

Os membros trabalham para 
superar padrões criados com 
base na imagem de pessoas 
que admiram. 

6,976 2,241 0,321  7,23 2,051 0,284 

51 

Há suporte por parte das 
lideranças e estrutura formal 
para a implementação de 
mudanças. 

7,889 1,918 0,243  7,25 1,871 0,258 

52 
Existe ligação emocional entre 
líderes e liderados. 

7,805 2,103 0,269  7,54 2,110 0,280 

53 
O fraco desempenho acarreta 
punições ao membro. 

5,034 2,975 0,591  4,48 2,490 0,556 

54 
O carisma das lideranças é 
muito valorizado. 

8,37 1,867 0,223  8,27 1,926 0,233 

55 
Os membros demonstram 
prazer em trabalhar na gestão 
da empresa. 

7,966 1,912 0,24   7,61 2,172 0,285414 

Fonte: dados da pesquisa e Oliveira (2011) com adaptações, inclusão do coeficiente de variação. 
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4.2 Evidências de validade da Escala de Cultura Organizacional 
em EJs 

O questionário foi aplicado por quase um mês, encerrando com 297 

respondentes. A proporção de respondentes por item foi de 5,4, assim para cada 

questão tivemos 5,4 membros que participaram. Essa proporção segundo 

Pasquali (2001) possibilita a analise fatorial dos dados, que tem como regra a 

necessidade de 5 a 10 respondentes por item.  

Para a fatoração dos dados da presente pesquisa, foi utilizado inicialmente o 

método PCA (Principal Component Analysis) com rotação oblíqua que visa 

reduzir o número de variáveis para se ter uma representação mais compacta do 

fenômeno. Este trabalho levou em consideração cargas fatoriais acima de 0,4, 

pois esta carga fatorial é considerada como o nível mínimo para interpretação da 

estrutura (HAIR et al., 2009). 

Após a verificação preliminar da estrutura do questionário, utilizou-se o método 

de extração Principal Axes Factoring (PAF – “principais eixos fatoriais”), com 

rotação oblíqua, para fornecer a estrutura de fatoração da escala, conforme 

indicado por Hair et al. (2009). Nesta pesquisa foram encontrados 13 fatores, 

quando levado em consideração Eigenvalues acima de 1.  

Além das duas extrações que tinham como finalidade a exclusão dos itens, a 

análise da variância explicada demonstra o número máximo de fatores que 

poderiam ser extraídos. Optou-se por levar em consideração apenas os fatores 

com porcentagem de variância explicada acima de 3%, conforme orientado por 

Hair et al. (2009). Levando em consideração o percentual de variância explicada 

o número máximo de fatores da escala seria 4. 

O Scree Plot é outro método de análise da distribuição dos fatores, 

demonstrando a quantidade máxima de fatores que poderiam ser extraídos de 

um estudo. O ângulo de inclinação quando se aproxima de uma reta horizontal, 

é um indicativo do número máximo de fatores (HAIR et al., 2009). Conforme 

apresentando na Figura 2, o número máximo de fatores seria 4. 
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Figura 2. Scree Plot – Questionário Cultura organizacional  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após avaliação dos componentes principais para análise fatorial, a Tabela 9 

apresenta a fatoração dos eixos principais (PAF), a partir do método de rotação 

oblíqua de modo que os fatores extraídos são correlacionados, identificando o 

grau de correlação de cada fator (HAIR et al., 2009). Para fatoração, foi forçada 

a análise com 4, 3 ,2 e 1 fatores para averiguar os índices de consistência interna 

e fatoração dos itens. A extração com 1 e 2 fatores apresentaram altos índices 

de consistência interna, porém devido ao grande número de variáveis, as 

dimensões criadas não apresentam consistência teórica. 

Quando forçada a extração com 4 fatores, a consistência interna do fator 4 foi 

0,595 considerado um valor baixo. Além do baixo valor do Alpha, a distribuição 

dos itens entre os fatores ficou desproporcional e sem consistência interna entre 

os itens agrupados em um mesmo fator. 
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Tabela 9: Variância total explicada da escala  

 

Fator 

Eigenvalues iniciais Extração de cargas quadráticas 

Total Rotação- 
soma das 
cargas 
quadráticas 

Total % variância Cumulativo % Total % variância Cumulativo% Total 

1 10,999 24,997 24,997 10,406 23,650 23,650 7,929 

2 5,211 11,843 36,841 4,571 10,389 34,038 5,212 

3 1,813 4,121 40,962 1,203 2,734 36,772 8,211 

4 1,447 3,290 44,252     

5 1,309 2,975 47,227     

6 1,238 2,813 50,039     

7 1,203 2,733 52,772     

8 1,121 2,547 55,320     

9 1,099 2,498 57,818     

10 1,037 2,357 60,175     

11 1,003 2,281 62,455     

Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim, optou-se pela estrutura com 3 fatores pois aprestou os melhores índices 

estatísticos e a distribuição dos itens em fatores com maior aderência teórica. A 

variância total explicada totalizou 36,77% valor um pouco maior do que na 

pesquisa de Oliveira (2011). 

Para análise fatorial, utilizou-se o índice de KMO, certificando a fatorabildade dos 

dados. Conforme os resultados, o índice foi de 0,88, sendo um valor considerado 

ótimo e como regra de exclusão, os itens que apresentaram cargas fatoriais 

baixas foram eliminados da análise. A Tabela 10 expõe os itens que foram 

excluídos do questionário, fazendo com que a análise fatorial seja realizada com 

44 itens. 

 

Tabela 10. Itens excluídos da análise fatorial. 

Item 

8. Os membros conseguem separar a vida pessoal da profissional. 

10. Os membros são cobrados pelos resultados em seus trabalhos e não pelo desempenho 

ao longo destes. 

15. O profissionalismo é exagerado. 

18. Os membros que possuam ascensão vertical são aqueles que mais se dedicam à empresa. 

20. Há excesso de atividades burocráticas (atividades operacionais que nem sempre são as 

mais capacitantes). 

21. As áreas são desintegradas entre si. 

31. Existe um vocabulário característico, com palavras, jargões e expressões próprias. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 10. Itens excluídos da análise fatorial.(Continuação) 

36. A ocupação dos cargos dos cargos de liderança é definida de maneira imparcial. 

37. Conhecimento é um fator que gera poder e reconhecimento. 

39. A rotatividade beneficia o ritmo de mudança. 

53. O fraco desempenho acarreta punições ao membro. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os itens excluídos estão mesclados entre os antigos quatro fatores que foram 

apresentados na pesquisa de Oliveira (2011). Do primeiro fator foram excluídos 

4 itens, do segundo 1, do terceiro 4 e do quarto fator 2 itens. Após a eliminação 

das variáveis, a estrutura final da escala de cultura organizacional resultou em 

44 itens e 3 fatores. Os resultados da análise fatorial estão resumidos na Tabela 

11 abaixo: 

 

Tabela 11: Resultados da análise fatorial exploratória 

Fator 
Variância 
Explicada 

 Nº Itens 
Carga 
Fatorial 

Alpha de 
Cronbach 

Auto 
monitoramento  
e relação dos 
indivíduos no 
grupo social e 

na organização 

23,65% 

38 
As pessoas buscam melhorar 
seu desempenho. 

0,701 

0,886 

55 
Os membros demonstram 
prazer em trabalhar na gestão 
da empresa. 

0,684 

7 

Os membros desenvolvem 
senso de responsabilidade 
quando começam a trabalhar na 
empresa. 

0,653 

22 
Os membros possuem uma 
imagem positiva da Empresa. 

0,65 

23 
É motivo de orgulho pertencer à 
empresa. 

0,638 

49 
Os membros apresenta uma 
característica de auto-cobrança 

0,611 

32 
O desenvolvimento (pessoal, 
profissional e técnico) se dá de 
forma muito rápida. 

0,595 

48 
O trabalho dos membros é 
pautado pelos valores da 
empresa. 

0,567 

50 

Os membros trabalham para 
superar padrões criados com 
base na imagem de pessoas 
que admiram. 

0,553 

Fonte: dados da pesquisa  
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Tabela 11: Resultados da análise fatorial exploratória (Continuação) 

Fator 
Variância 
Explicada 

 Nº Itens 
Carga 
Fatorial 

Alpha de 
Cronbach 

Auto 
monitoramento  
e relação dos 
indivíduos no 
grupo social e 

na organização 

23,65% 

16 

Independente do perfil que 
possuam, as pessoas passam a 
adotar comportamento padrão 
compartilhado pelos membros 
da empresa. 

0,524 

0,886 

35 
Os membros têm conhecimento 
sobre o funcionamento global da 
empresa. 

0,52 

34 
Existem políticas e práticas 
organizacionais que valorizam o 
desenvolvimento dos membros. 

0,516 

54 
O carisma das lideranças é 
muito valorizado. 

0,499 

6 Existe respeito à hierarquia. 0,495 

52 
Existe ligação emocional entre 
líderes e liderados. 

0,465 

3 
A carga de trabalho é bem 
distribuída entre os membros. 

0,45 

5 

Existe uma pressão tanto pelos 
pares quanto pelas lideranças 
pra atender expectativas e 
superá-las. 

0,447 

Crenças e 
comportamentos 
compartilhados 

10,38% 

43 
Existem relações de conflito e 
poder entre membros e áreas 
funcionais. 

0,665 

0,832 

17 
Existem membros que se acham 
melhores que os outros. 

0,635 

11 
Existem boatos e fofocas no 
ambiente de trabalho. 

0,623 

27 
Pertencer à empresa é motivo 
de pressão constante. 

0,612 

44 
O relacionamento entre 
diferentes perfis causa conflitos 
negativos. 

0,612 

14 
Existem crenças compartilhadas 
quanto à existência de fadiga e 
estresse constantes. 

0,603 

9 
Membros que dão prioridade a 
vida pessoal costumam ser mal 
vistos. 

0,487 

1 

Os membros acreditam que não 
há tempo para outras atividades 
que não sejam relacionadas ao 
trabalho. 

0,463 

13 O ambiente é competitivo. 0,456 

2 
O estilo de vida dos membros é 
influenciado por sua carga de 
trabalho. 

0,427 

30 
Existe a crença de que a 
Empresa é tudo para seus 
membros. 

0,427 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 11: Resultados da análise fatorial exploratória (Continuação) 

Fator 
Variância 
Explicada 

 Nº Itens 
Carga 
Fatorial 

Alpha de 
Cronbach 

Crenças e 
comportamentos 
compartilhados 

10,38% 29 
É preciso transmitir uma postura 
excessivamente séria para ser 
considerado profissional. 

0,407 0,832 

Relações de 
poder 

2,73% 

40 
As opiniões dos membros são 
consideradas e influenciam a 
tomada de decisão. 

0,’748 

0,882 

19 
Há abertura, pela chefia, para 
que os membros relatem fatores 
de insatisfação com a empresa. 

0,673 

47 
Conflitos positivos são 
valorizados. 

0,667 

28 
As pessoas têm liberdade de 
colocar seu ponto de vista em 
reuniões e discussões. 

0,611 

45 
Os conflitos negativos que 
emergem são resolvidos. 

0,61 

46 
Divergência de opiniões são 
vistas como conflitos positivos. 

0,608 

25 
Os membros estão dispostos a 
ajudar uns aos outros. 

0,604 

12 
O clima social é de confiança e 
respeito mútuo. 

0,593 

33 
Existe um ambiente informal de 
aprendizagem e 
experimentação. 

0,537 

26 A amizade é valorizada. 0,524 

42 
Os membros acreditam que 
devem participar do processo 
decisório da empresa. 

0,516 

51 

Há suporte por parte das 
lideranças e estrutura formal 
para a implementação de 
mudanças. 

0,512 

24 
As áreas funcionais possuem 
autonomia pra planejamento e 
ação. 

0,487 

4 
A promoção da qualidade de 
vida é uma preocupação da 
empresa. 

0,445 

41 
As mudanças são 
implementadas de maneira 
natural. 

0,433 

Fonte: dados da pesquisa  
 

O primeiro fator corresponde aos itens de “Automonitoramento e relação dos 

indivíduos no grupo social e na organização” com 17 itens, apresentando 

consistência interna de 0,886. As variáveis do fator apresentaram cargas entre 

0,447 a 0,701, tendo como base teórica Schein (2009) trazendo a cultura como 

um fenômeno que nos cerca em todas as horas, seja nos grupos sociais como 
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no meio organizacional, onde a cultura é moldada pelas condutas e um conjunto 

de estruturas, rotinas e normas que guiam os comportamentos.  

Esse primeiro fator está ligado com a aderência do indivíduo com os valores da 

EJ, com sua busca pelo desenvolvimento dentro da organização, como também 

a promoção da imagem da empresa nos meios em que os membros atuam e do 

impacto da atuação dos membros na vida pessoal, profissional e do grupo. 

O segundo fator “Crenças e comportamentos compartilhados” é composto por 

12 itens, apresentando índice de consistência interna de 0,832 e cargas fatoriais 

oscilando de 0,407 e 0,665. O fator vai ao encontro da linha teórica de Prettigrew 

(1996) onde as crenças e pressupostos definem como a empresa conduz seus 

negócios, tendo um papel fundamental na cultura da organização, tornando-se 

algo singular. Os comportamentos dos membros na EJ, a forma como lidam com 

os momentos de pressão e estresse são comportamentos que podem expressar 

esse fator, características que podem ser exclusivas de algumas empresas ou 

bastante parecidas em outras. 

O terceiro e último fator diz respeito as “Relações de poder”, composto por 15 

itens e indicando índice de consistência interna de 0,882. Quanto as cargas 

fatoriais, variaram de 0,433 a 0,748, com dimensão teórica de Bertero (1996), 

onde a cultura organizacional pode ser compreendida por meio das relações de 

poder, seja ela para manutenção ou alteração da cultura ou o poder dos 

fundadores para manifestar as crenças, valores e visões dos negócios e de seus 

funcionários na organização. 

Esse terceiro fator diz respeito principalmente as relações interpessoais, de 

amizade, entre membros de diferentes cargos e áreas, como os membros da EJ 

reagem aos conflitos visto que é um ambiente de constante aprendizado e troca 

de ideias. Após análise fatorial dos dados, o primeiro e o segundo objetivos 

específicos foram alcançados sendo eles de: verificar evidências de validade da 

escala de Cultura Organizacional em EJ desenvolvida por Oliveira (2011) e 

identificar as dimensões culturais presentes nas empresas juniores brasileiras 

na percepção dos alunos que trabalham nessas organizações. A seguir serão 

apresentando os resultados descritivos divididos por fatores e posteriormente 

por região.  
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4.3 Diagnóstico da Cultura das EJs 

A partir dos dados descritivos e após a análise fatorial, esta seção tem como 

objetivo analisar os resultados segmentando por fator. Na Tabela 12 é 

apresentada a média geral de cada um dos fatores, seus desvios padrão e os 

coeficientes de variação. As médias apresentaram valores bastante semelhantes 

e desvios baixos, podendo concluir com isso que as médias de cada um dos 

itens é similar a média do fator, assim a percepção do fator é homogênea pelos 

participantes. 

 

Tabela 12. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação dos fatores que compõe a cultura 
organizacional. 

Fator Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

1. Auto monitoramento e relação 

dos indivíduos no grupo social e 

na organização 
7,248 0,907 0,125 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 7,045 1,871 0,265 

3. Relações de poder 
7,212 1,077 0,149 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O coeficiente de variação é mais uma medida que comprovou que a percepção 

dos participantes em relação aos itens do fator é homogênea, indicação de que 

os fatores medem questões da cultura organizacional nas empresas juniores e 

os participantes as percebem de forma semelhante. Assim, os itens que 

compõem cada fator estão efetivamente relacionados e seu entendimento pelos 

membros é homogêneo. 

A partir da segmentação das respostas por região geográfica, foi possível 

observar que a região com maior número de participantes na pesquisa foi a 

Sudeste com um total de 124 respondentes, seguida do Centro-oeste, com 72 

respostas, 48 do Sul, 47 do Nordeste e 6 do Norte. A quantidade de respostas 

por região pode estar ligada com a quantidade de empresas juniores que se 

encontram em cada estado da região. 
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A região norte apresentou a maior média em relação ao tempo em que o membro 

está na EJ (17 meses) e a maior média de idade 31,33 anos, devido a alguns 

empresários juniores serem mais velhos que a média geral. Nas demais regiões 

a média de idade ficou entre 20 e 21 anos, faixa etária da maioria dos estudantes 

universitários.  

 

Tabela 13. Média, Desvio padrão e coeficiente de variação dos fatores separados por 

região. 

Fator 
 

Média Desvio padrão 
Coeficiente 
de variação 

Região Sul 

1. Auto monitoramento e 
relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização 

 
7,784 0,790 0,101 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 

 
5,229 0,934 0,178 

3. Relações de poder  8,018 1,033 0,128 

Região Sudeste 

1. Auto monitoramento e 
relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização 

 
7,767 0,808 0,104 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 

 
5,372 0,773 0,144 

3. Relações de poder  7,892 0,923 0,116 

Região Norte 

1. Auto monitoramento e 
relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização 

 
7,677 0,882 0,114 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 

 
3,939 1,264 0,320 

3. Relações de poder  8,146 1,949 0,239 

Região Centro-oeste 

1. Auto monitoramento e 
relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização 

 
7,442 0,843 0,113 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 

 
5,783 1,058 0,182 

3. Relações de poder  7,609 0,739 0,097 

Região Nordeste 

1. Auto monitoramento e 
relação dos indivíduos no grupo 
social e na organização 

 
7,939 1,817 0,094 

2. Crenças e comportamentos 
compartilhados 

 
5,080 2,620 0,130 

3. Relações de poder  8,262 1,672 0,078 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O coeficiente de variação representa a homogeneidade ou heterogeneidade das 

respostas em torno da média do fator e do desvio padrão. A região com os 

maiores índices de CV foi a região Norte, principalmente no fator 2, que diz 
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respeito aos comportamentos dos membros na EJ e as relações dos membros. 

Pode-se concluir que os comportamentos e crenças diferem um pouco de EJ 

para EJ nos estados dessa região, bem como suas percepções. Essas 

divergências podem ter ocorrido devido ao baixo número de respostas. 

Na região Nordeste e Centro-oeste o fator 3 sobre as relações de poder 

apontaram uma baixa dispersão nas respostas e média alta, configurando a 

significância desse fator como muito presente nas EJs e os membros possuem 

percepções semelhantes. Assim, possivelmente as relações interpessoais são 

valorizadas, os conflitos são bem resolvidos e o clima é agradável entre os 

membros de diferentes cargos. 

No geral, o fator com menores médias em todas as regiões foi o fator 2, que pode 

ser elucidado pois cada EJ tem as suas crenças e os comportamentos que são 

valorizados ou reprimidos. O modo pelo qual os membros lidam com o estresse, 

a pressão e carga de trabalho são pontos que se destacam neste fator. As 

médias das regiões foram muito semelhantes, o que pode indicar que as EJs 

possuem cultura parecidas, independentemente da cultura local e da área de 

formação dos membros, bem como a idade dos membros, o estágio de vida 

(todos universitários) e o interesse de desenvolvimento dentro da organização. 

Nesta sessão o terceiro objetivo específico foi atingido de: identificar as 

dimensões culturais entre empresas juniores de diferentes regiões geográficas. 

A quarta sessão como um todo apresentou os resultados obtidos no presente 

estudo bem como os meios utilizados para obtenção dos mesmos. A seguir 

serão apresentadas as principais conclusões que se pode construir com o 

estudo, expondo as limitações e recomendações para estudos futuros.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo principal do trabalho foi diagnosticar a cultura organizacional das 

empresas juniores brasileiras, a partir da percepção dos estudantes que 

trabalham nessas organizações. Os objetivos foram alcançados por meio dos 

resultados apresentados e discutidos no capítulo anterior que permitiram 

diagnosticar a cultura das EJs investigadas. 

Os objetivos específicos do estudo de identificar as dimensões que compõem a 

cultura das EJs, verificar evidencias da escala de Cultura Organizacional em EJs 

que sejam validas e compreender a cultura organizacional dessas empresas de 

diferentes regiões também foram alcançados. Considera-se que foram 

inteiramente atingidos, tendo em vista as análises e resultados apontados. 

Os três fatores encontrados na pesquisa, “Automonitoramento e relação dos 

indivíduos no grupo social e na organização”, “Crenças e comportamentos 

compartilhados” e “Relações de poder” apresentaram dimensões da cultura 

relevantes para os participantes da pesquisa. Os dados sugerem que os 

empresários juniores possuem percepções semelhantes nesses pontos e que os 

fatores de fato medem a cultura organizacional, devido aos valores encontrados 

em suas cargas e índices de confiabilidade. Este estudo também permitiu a 

redução dos itens da medida, sem prejuízos da qualidade psicométrica ou da 

variância explicada da escala. 

O primeiro fator “Automonitoramento e relação dos indivíduos no grupo social e 

na organização” diz respeito principalmente a aderência do indivíduo com 

valores da empresa e pela sua busca interior por desenvolvimento na 

organização e sua imagem nos diversos meios. O segundo sobre “Crenças e 

comportamentos compartilhados” apresentou as menores médias, com temas 

relacionados a crença na qual é passada por meio da cultura e os 

comportamentos que descrevem a forma na qual os membros reagem em 

diversas situações. Já o terceiro fator, referente as “Relações de poder”, 

demostraram a influência dos líderes e liderados de diferentes áreas e a forma 

como defendem seus pontos de vista no ambiente organizacional. 
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Ao analisar as respostas por região geográfica, percebe-se que para as regiões 

como um todo o primeiro e terceiro fator apresentaram médias altas, já o 

segundo fator, referente as crenças e comportamentos compartilhados, 

apresentou as menores médias, possivelmente devido as divergências sobre as 

características de cada EJ onde uma crença ou comportamento pode ser 

significativo ou não. 

Por meio desta pesquisa, foi possível compreender as principais características 

dos membros que compõem as empresas juniores espalhadas pelo Brasil todo. 

Os cursos que fazem, suas idades, sexo, tempo em que estão na EJ, 

informações que podem ser relevantes para as Confederações e para a Brasil 

Júnior devido a quantidade de respostas. 

Mesmo com a diversidade das respostas, foi possível perceber que 

independentemente da região, as médias das respostas dos fatores sugerem 

semelhança, o que pode indicar que as empresas juniores possuem uma cultura 

organizacional própria, com fatores que são comuns e compartilhados entre as 

EJs, independentemente da faculdade, curso ou cultura local. 

O Movimento Empresa Júnior vem crescendo com o passar dos anos, com 

previsões de crescimento cada vez maior devido ao seu amadurecimento. É 

importante estudar a cultura organizacional para compreender se os valores que 

estão sendo passados estão de acordo com os propósitos do MEJ, para traçar 

planos de ações seja no âmbito Brasil Júnior ou específicos para a EJ, 

reconhecer os pontos de melhoria por meio da cultura e aumentar o 

envolvimento dos membros com a EJ e com o MEJ de forma que se sintam 

pertencentes. 

Como limitação deste trabalho, devido a amostra não ser probabilística, não foi 

possível a generalização dos resultados para empresas juniores de todo o Brasil. 

Com isso, recomenda-se que essa escala seja aplicada com um número maior 

de pessoas ou até mesmo em trabalhos internos das EJ para contribuir no 

processo de tomada de decisão e mensuração da cultura organizacional. Outra 

limitação, foi a grande quantidade de itens, que resultou no abandono de alguns 

questionários ou da recusa em participar da pesquisa.  
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Apesar de não ter sido feito um teste de médias, pode-se inferir pelos resultados 

obtidos que a cultura organizacional das EJs investigadas é altamente 

compartilhada. Desse modo, aparentemente a cultura local, curso, tempo de 

existência da EJ e maturidade de gestão não exercem grande influência na 

cultura organizacional. 

O presente trabalho analisou somente uma variável, cultura organizacional, não 

possibilitando a correlação desse fenômeno com outras variáveis de 

Comportamento Organizacional, como desempenho, engajamento, satisfação, 

etc. Para melhor compreensão da cultura organizacional das empresas juniores, 

recomenda-se como agenda de pesquisa a investigação da cultura com outras 

variáveis. Sugere-se, ainda, que para aplicações futuras do instrumento de 

pesquisa, seja inserido nas questões de caracterização da amostra a distinção 

de instituição públicas ou privadas, se a EJ é multidisciplinar ou de um único 

curso e se o empresário júnior ainda é membro efetivo ou ex-membro, para 

permitir outras análises que não foram possíveis neste trabalho. 

Por fim, o presente estudo espera ter levantado questões relevantes acerca da 

cultura organizacional das empresas juniores, organizações que estão 

crescendo cada vez mais no Brasil e ganhando reconhecimento nas 

universidades e no mercado de trabalho. Espera-se que mais estudos sejam 

desenvolvidos para agregar cada vez mais conhecimento para as EJs, bem 

como para as empresas de mercado. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário Cultura Organizacional 

Diagnóstico da cultura organizacional 
 
Caro(a) Empresário(a) Júnior, 
Meu nome é Ludmila Costa e estou concluindo o curso de Administração na 
Universidade de Brasília. Atualmente estou desenvolvendo meu trabalho de 
curso, que visa diagnosticar a cultura organizacional de empresas juniores 
brasileiras. O trabalho de conclusão de curso é orientado pela professora 
Mariana Carolina Barbosa Rêgo, do Departamento de Administração 
(ADM/FACE/UnB). 
O tempo médio de respostas é de 10 minutos. Suas respostas serão mantidas 
no mais absoluto sigilo e confidencialidade. Por favor responda com o máximo 
de sinceridade possível. 
Peço que analise as afirmativas a seguir e marque na escala de 1 a 10 o quanto 
você concorda que cada afirmativa se aplica à realidade da sua EJ, sendo "1" 
discordo totalmente e "10" concordo totalmente. Marque apenas uma resposta 
por item. 
Caso queira obter retorno sobre os resultados desta pesquisa é só encaminhar 
e-mail ludrcosta@hotmail.com, ou mesmo via telefone (61 981618184). 
Este trabalho busca a melhor compreensão da cultura organizacional, que se 
refere às crenças e aos pressupostos básicos compartilhados pelos membros de 
uma organização e seu diagnostico e análise, exerce papel determinante ao 
atuar como ferramenta de autoconhecimento para as organizações (SHEIN, 
1992; LIMA, 1997) 
 
Caracterização da Amostra 
As perguntas iniciais são para a caracterização da amostra e os dados são 
analisados de maneira agregada. 
 
Que curso você faz? 
 

Em que empresa júnior você 
trabalha? 
 

Tempo de empresa júnior (Em meses) 
 

 
Sexo 

o Masculino  

o Feminino  
 
Idade 
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Cultura organizacional se refere às crenças e aos pressupostos básicos 
compartilhados pelos membros de uma organização e seu diagnóstico e análise, 
exerce papel determinante ao atuar como ferramenta de autoconhecimento para as 
organizações (SHEIN, 1992; LIMA, 1997). 
Peço que analise as afirmativas a seguir e marque na escala de 1 a 10 o quanto você 
concorda que cada afirmativa se aplica à realidade da sua EJ, sendo "1" discordo 
totalmente e "10" concordo totalmente. 
 
 

Na minha empresa júnior...           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A comunicação por meios virtuais é valorizada           

Os membros acreditam que não há tempo para outras 
atividades que não sejam relacionadas ao trabalho. 

          

O estilo de vida dos membros é influenciado por sua carga de 
trabalho. 

          

A carga de trabalho é bem distribuída entre os membros.           

A promoção da qualidade de vida é uma preocupação da 
empresa. 

          

Existe uma pressão tanto pelos pares quanto pelas lideranças 
pra atender 

          

Existe respeito à hierarquia.           

Os membros desenvolvem senso de responsabilidade quando 
começam a trabalhar na empresa. 

          

Os membros conseguem separar a vida pessoal da 
profissional. 

          

Membros que dão prioridade a vida pessoal costumam ser 
mal vistos. 

          

Os membros são cobrados pelos resultados em seus 
trabalhos e não pelo desempenho ao longo destes. 

          

As pessoas possuem tempo hábil para realizar seu trabalho 
sem que haja sentimento de sobrecarga. 

          

Existem grupos que se formam independente das áreas 
(departamentos, diretorias, etc.) 

          

Existem boatos e fofocas no ambiente de trabalho.           

O clima social é de confiança e respeito mútuo.           

O ambiente é competitivo.           
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Existem crenças compartilhadas quanto à existência de fadiga 
e estresse constantes. 

          

O profissionalismo é exagerado.           

Independente do perfil que possuam, as pessoas passam a 
adotar comportamento padrão compartilhado pelos membros 
da empresa. 

          

Existem membros que se acham melhores que os outros.           

Os membros que possuam ascensão vertical são aqueles que 
mais se dedicam à empresa. 

          

Há abertura, pela chefia, para que os membros relatem 
fatores de insatisfação com a empresa. 

          

Há excesso de atividades burocráticas (atividades 
operacionais que nem sempre são as mais capacitantes). 

          

As áreas são desintegradas entre si.           

Os membros possuem uma imagem positiva da Empresa.           

É motivo de orgulho pertencer à empresa.           

As áreas funcionais possuem autonomia pra planejamento e 
ação. 

          

Os membros estão dispostos a ajudar uns aos outros.           

A amizade é valorizada.           

Pertencer à empresa é motivo de pressão constante.           

As pessoas têm liberdade de colocar seu ponto de vista em 
reuniões e discussões. 

          

É preciso transmitir uma postura excessivamente séria para 
ser considerado profissional. 

          

Existe a crença de que a Empresa é tudo para seus 
membros. 

          

Existe um vocabulário característico, com palavras, jargões e 
expressões próprias. 

          

O desenvolvimento (pessoal, profissional e técnico) se dá de 
forma muito rápida. 

          

Existe um ambiente informal de aprendizagem e 
experimentação. 

          

Existem políticas e práticas organizacionais que valorizam o 
desenvolvimento dos membros. 

          

Os membros têm conhecimento sobre o funcionamento global 
da empresa. 

          

A ocupação dos cargos dos cargos de liderança é definida de 
maneira imparcial. 
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Conhecimento é um fator que gera poder e reconhecimento.           

As pessoas buscam melhorar seu desempenho.           

A rotatividade beneficia o ritmo de mudança.           

As opiniões dos membros são consideradas e influenciam a 
tomada de decisão. 

          

As mudanças são implementadas de maneira natural.           

Os membros acreditam que devem participar do processo 
decisório da empresa. 

          

Existem relações de conflito e poder entre membros e áreas 
funcionais. 

          

O relacionamento entre diferentes perfis causa conflitos 
negativos. 

          

Os conflitos negativos que emergem são resolvidos.           

Divergência de opiniões são vistas como conflitos positivos.           

Conflitos positivos são valorizados.           

O trabalho dos membros é pautado pelos valores da 
empresa. 

          

Os membros apresenta uma característica de auto-cobrança           

Os membros trabalham para superar padrões criados com 
base na imagem de pessoas que admiram. 

          

Trabalhar em equipe ou individualmente é uma escolha do 
membro. 

          

Os membros são instruídos a seguir uma postura 
estabelecida institucionalmente. 

          

Há suporte por parte das lideranças e estrutura formal para a 
implementação de mudanças. 

          

Existe uma resistência a mudança por parte dos membros.           

Os objetivos organizacionais se sobrepõem aos objetivos 
individuais. 

          

Existe ligação emocional entre líderes e liderados.           

O fraco desempenho acarreta punições ao membro.           

Os membros apresentam desempenho mais elevado quando 
trabalham em equipe. 

          

O carisma das lideranças é muito valorizado.           
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Os membros demonstram prazer em trabalhar na gestão da 
empresa. 

          

  
 


