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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo desta pesquisa é identificar até que ponto a cultura organizacional da 

franqueadora é absorvida pela unidade matriz e pela unidade franqueada, descrevendo as 

percepções dos envolvidos no processo de cada unidade e as comparando. 

Metodologia – O estudo de caso foi o método utilizado. Foi escolhida para o estudo uma grande 

rede de ensino no Rio de Janeiro que optou pela sua expansão no modelo de franquia. Para a 

pesquisa, além da franqueadora, foram selecionadas duas unidades: a unidade própria mais 

antiga, denominada unidade matriz, e a unidade franqueada mais nova. A coleta foi realizada 

presencialmente através de entrevistas semiestruturadas feitas nos três locais. Na franqueadora, 

foram escolhidos três executivos a fim de mapear suas percepções em relação ao tipo de cultura 

que se pretendia implantar. Em cada unidade de ensino, cinco líderes foram selecionados para 

se obter o tipo de cultura percebida por eles em sua unidade.  

Resultados – Com base na literatura, quatro tipos de cultura organizacional foram trabalhados: 

Cultura tipo Clã, Cultura Hierárquica, Cultura de Inovação e Cultura de Resultado. Era de se 

esperar que a unidade matriz, devido ao tempo de operação e ao acesso mais frequente ao CEO 

do grupo, pudesse ser bem aderente ao modelo proposto pela franqueadora. Isso se confirmou 

na predominância da Cultura tipo Clã e na equalização percentual nas Culturas de Inovação e 

Hierárquica. No entanto, a matriz apresentou grande percepção à Cultura de Resultados, o que 

não era previsto. No caso da unidade franqueada, que tem menos tempo de operação e contato 

com o CEO do grupo, era de se esperar que pudesse haver divergência na predominância do 

tipo de cultura, mas isso não se confirmou. Houve uma maior percepção da cultura 

predominante do que na unidade matriz. Entretanto, para a cultura secundária, a unidade 

franqueada teve percepção zero, mostrando grande ineficácia para a implantação dos aspectos 

referentes à Cultura de Inovação. As percepções da cultura secundária encontradas são 

provenientes do modelo de franquia, basicamente relacionados à padronização dos processos e 

à atuação dos líderes como supervisores de pessoas e processos. 

Limitações – Esta pesquisa é limitada à área do conhecimento da cultura organizacional na 

indústria do franchising e foi realizada no setor da educação básica no estado do Rio de Janeiro. 

Aplicabilidade do trabalho – Os resultados auxiliam na compreensão de fatores que podem 

contribuir para um crescimento rápido de empresas, como proposto pelo modelo de franquias, 

sem perder a qualidade dos serviços prestados e nem a cultura organizacional, caso esse seja 

um fator determinante para o sucesso do negócio. 



 
 

Contribuições para a sociedade – Esta pesquisa tem a possibilidade de orientar e fomentar 

futuros estudos e debates sobre teorias já existentes envolvendo a preservação da cultura 

organizacional frente aos processos de expansão. 

Originalidade – A pesquisa oferece uma nova perspectiva sobre a manutenção da cultura 

organizacional no processo de franchising, visto que esses dois temas ainda não foram 

investigados profundamente em conjunto dentro desse contexto.  

 

Palavras-Chave: franquia; cultura organizacional; tipos culturais; educação básica. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Objective – The objective of this research is to identify the extent to which the franchisor's 

organizational culture is absorbed by the parent unit and the franchised unit, describing the 

perceptions of those involved in the process of each unit and comparing them. 

Methodology – The case study was the method used. A large education network in Rio de 

Janeiro was chosen for the study, which opted for its expansion in the franchise model. For the 

research, in addition to the franchisor, two units were selected: the oldest owned unit, called the 

parent unit, and the newest franchised unit. The collection was conducted in person through 

semi-structured interviews carried out in the three locations. At the franchisor, three executives 

were chosen to map their perceptions regarding the type of culture that was intended to be 

implemented. In each teaching unit, five leaders were selected to obtain the type of culture 

perceived by them in their unit. 

Results – Based on the literature, four types of organizational culture were worked on: Clan-

type Culture, Hierarchical Culture, Innovation Culture, and Result Culture. It was expected that 

the parent unit, due to the operating time and the more frequent access to the group's CEO, 

could be well adhering to the model proposed by the franchisor. This was confirmed in the 

predominance of Clan-type Culture and the percentage equalization in Innovation and 

Hierarchical Cultures. However, the parent unit showed a great perception of the Result Culture, 

which was not foreseen. In the case of the franchised unit, which has less operating time and 

less contact with the group's CEO, it was expected that there could be a divergence in the 

predominance of the type of culture, but this was not confirmed. There was a greater perception 

of the prevailing culture than in the parent unit. However, for the secondary culture, the 

franchised unit had zero perception, showing great ineffectiveness for the implementation of 

aspects related to the Innovation Culture. The perceptions of secondary culture found came 

from the franchise model, related to the standardization of processes and the performance of 

leaders as supervisors of people and processes. 

Limitations – This research is limited to the area of knowledge of organizational culture in the 

franchising industry and was conducted in the basic education sector in the State of Rio de 

Janeiro. 

Applicability of the work – The results help to understand the factors that can contribute to 

the rapid growth of companies, as proposed by the franchise model, without losing the quality 

of the services provided or the organizational culture, if this is a determining factor for the 

success the of business. 



 
 

Contributions to society – This research has the possibility to guide and encourage future 

studies and debates on existing theories involving the preservation of organizational culture in 

the face of expansion processes. 

Originality – The research offers a new perspective on the maintenance of organizational 

culture in the franchising process since these two themes have not yet been thoroughly 

investigated together within this context. 

 

Keywords: franchise; organizational culture; culture types; basic education. 

Category: Master’s thesis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo visa apresentar o contexto do problema a ser estudado e do objetivo a ser 

alcançado. Além disso, será exposta a delimitação do estudo, definindo seu escopo, as fronteiras 

e os pontos que serão abordados, bem como sua relevância e suas contribuições. 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

A partir do ano de 2019, os gestores do Colégio Força Máxima decidiram expandir suas 

operações para a ocupação de mercado. Tal decisão ocorreu em função da entrada de vários 

fundos de investimentos na educação básica, o que gerou uma alta competitividade com 

concorrentes que possuíam uma força financeira muito grande e cresciam muito rapidamente 

no volume de unidades escolares. 

Como a expansão por meio de unidades próprias descapitaliza fortemente o grupo de 

escolas, foi escolhido o modelo de franquias como estratégia para essa expansão. 

O processo de expansão a partir do sistema de franquias, ou franchising, tem sido 

amplamente utilizado pelos empresários por se tratar de um processo de baixo custo inicial e 

de rápida penetração no mercado, dando maior visibilidade à marca, sendo essa uma relação de 

duas vias, entre franqueador e franqueado, pela qual o franqueador concede o direto do uso da 

marca e impõe obrigações na forma de conduzir o negócio de acordo com o conceito do 

franqueador (VAROTTO; AURELIANO-SILVA, 2017). 

Considerando o rápido crescimento que o modelo de franchising pode proporcionar e o 

tempo mínimo necessário para transmitir e consolidar o conhecimento, sendo muito empregado 

o termo know-how nesse modelo, pode existir uma certa dificuldade de transmitir todos os 

elementos necessários para se estabelecer a cultura desejada.  

Apesar de existirem recursos disponíveis como manuais, por exemplo, nos quais os 

conhecimentos desenvolvidos são expostos em formato de texto, imagens e vídeos, estes não 

são garantias de que será atingida a eficácia da implementação de tudo o que está descrito no 

documento.  

Além disso, existe uma certa concordância de que cultura organizacional se refere a uma 

série de valores ou ao conjunto de características-chave compartilhadas pelos membros de um 

grupo e de que tais valores diferenciam uma organização das demais (ROBBINS, 2005).  

  Segundo Romano et al. (2018), a cultura organizacional se estabelece a partir da 

vivência e da experiência do grupo em lidar com problemas, sendo, assim, uma característica 
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coletiva e não individual. Para M. Fleury e A. Fleury (1997), a cultura está relacionada aos 

valores da organização, sendo desenvolvidos e assimilados pelo grupo ao longo de sua história. 

Em contrapartida, em uma expansão, existe a necessidade de acelerar o aprendizado dos 

stakeholders para que se evite custos adicionais envolvidos no processo. 

Segundo Cherto et al. (2006), o franchising envolve transferência de conhecimento do 

modelo de gerenciamento do negócio, programa de treinamento e manuais operacionais 

contendo a descrição dos processos e dos padrões de qualidade, além de apoio operacional. O 

objetivo da franqueadora é garantir a execução dos processos de forma correta, detalhando não 

somente o que fazer, mas como fazer. Dessa forma, além da franqueadora precisar zelar e 

garantir a execução correta dos manuais, ela não pode perder o engajamento da franquia e dos 

funcionários envolvidos no processo.  

Sabendo que a cultura organizacional é desenvolvida através do tempo e que o processo 

de expansão no sistema de franquias tem como objetivo acelerar o crescimento, abrindo novas 

unidades da organização, há de se ter um cuidado, em especial durante esse processo, devido 

ao antagonismo das variáveis. Por isso, propõe-se o seguinte problema: até que ponto a cultura 

organizacional aplicada pela franqueadora é absorvida pelas unidades de ensino?  

 

1.2 Objetivo da pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar até que ponto a cultura organizacional aplicada 

pela franqueadora é absorvida pela unidade matriz e pela unidade franqueada. 

Para alcançar esse objetivo, é preciso cumprir algumas etapas listadas a seguir: 

a) identificar os tipos de cultura que serão abordados; 

b) identificar qual é a cultura desejada pelo franqueador; 

c) identificar qual é a cultura da matriz; 

d) identificar qual é a cultura da unidade franqueada;  

e) identificar o processo de transferência de informações entre franqueador e franqueado; 

f) descrever a percepção dos envolvidos no processo de cada unidade e compará-las. 

 

1.3 Método 

 

O método adotado foi o estudo de caso do Colégio Força Máxima. Hoje ele está presente 

em sete municípios: São João de Meriti, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, 

Petrópolis e Rio de Janeiro. As entrevistas ocorreram nas unidades selecionadas para a 
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comparação: uma unidade mais antiga, que representa a matriz dos colégios, onde se acredita 

ter a cultura enraizada e os processos mais bem estruturados e bem difundidos, e uma unidade 

franqueada, mais nova, onde se acredita ainda encontrar possíveis desalinhamentos culturais no 

entendimento dos processos e de como colocá-los em prática. Foram efetuadas, a fim de fazer 

o levantamento da percepção da cultura que cada líder da unidade tem sobre seus liderados, 

entrevistas semiestruturadas. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

O estudo foi conduzido na franqueadora e nas unidades do Colégio Força Máxima, que 

atua na educação básica desde a Educação Infantil até a terceira série do Ensino Médio, 

oferecendo ainda cursos preparatórios extracurriculares, como pré-vestibular e pré-militar. As 

unidades selecionadas para a pesquisa estão localizadas em dois municípios: a primeira e mais 

antiga — que é a matriz — é o colégio em São João de Meriti, unidade Centro, e a segunda e 

mais nova é a unidade franqueada no Rio de Janeiro, unidade Campo Grande. 

 

1.5 Relevância do estudo 

  

Segundo Cherto et al. (2006), o franchising envolve transferência de conhecimento do 

modelo de gerenciamento do negócio, programa de treinamento, manual operacional contendo 

a descrição dos processos e padrões de qualidade, além de apoio operacional. Considerando 

que a cultura organizacional pode ser um grande fator de sucesso, é necessário identificar até 

que ponto essa cultura é transferida para as unidades franqueadas.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste segundo capítulo, serão apresentados os principais temas abordados. O referencial 

teórico atribuído a este estudo está limitado aos seguintes temas: franchising, transferência do 

conhecimento explícito e tácito no sistema de franquias, cultura organizacional e tipos de 

cultura organizacional. 

 

2.1 Franchising 

  

O franchising é um modelo de negócio, também conhecido como sistema de franquias, 

composto por duas partes distintas: o franqueador, que é o detentor da marca e do conhecimento 

de gestão do negócio, e o franqueado, que são os múltiplos agentes econômicos (SOUZA; 

TEIXEIRA, 2013). A relação estabelecida entre essas partes é regida por um acordo contratual 

no qual o franqueador cede ao franqueado o direito de comercializar produtos e serviços 

utilizando as marcas de sua propriedade em localidade e período definidos (CHERTO et al., 

2006). 

O sistema de franquias apresenta-se como alternativa e estratégia de viabilização para o 

crescimento e a expansão de negócios empreendedores (MELO; ANDREASSI, 2012). As redes 

de franquias são consideradas, na atualidade, como um dos segmentos mais bem-sucedidos de 

crescimento de negócios, que se destacam pelo uso de modelos de gestão em rede (BARBOSA, 

2010). Além disso, viabiliza a expansão de inúmeras empresas que não teriam estrutura, 

recursos e tecnologia para um crescimento rápido e sustentável em mercados muito dinâmicos 

e competitivos (TOLEDO; PROENÇA, 2015).  

Para uma franqueadora obter credibilidade no mercado, é importante obter o selo da 

Associação Brasileira de Franchising (ABF), entidade sem fins lucrativos criada em 7 de julho 

de 1987 para promover e defender o franchising brasileiro. O processo de associação junto à 

ABF consiste em 3 etapas, as quais estão detalhadas na figura 1. 

 

  



18 
 

Figura 1 — Etapas do processo de associação junto à ABF representado no formato de 

fluxograma 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ABF (2021) 
   

Entre os principais documentos a serem avaliados pela ABF, pode-se destacar: 

a) informações da empresa e dos sócios; 

b) situação da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

c) balanços e demonstrativos; 

d) pré-contrato e contrato; 

e) pendências judiciais; 

f) Circular de Oferta de Franquia (COF) 

A Circular de Oferta de Franquia é a melhor forma de apresentação da franquia como 

produto e da franqueadora enquanto serviço, além de uma oportunidade para não só observar 

os aspectos econômicos, mas, principalmente, conhecer e confirmar a identificação com o 

negócio e com os produtos e os serviços oferecidos pela franqueadora. Ela descreve todo o 

histórico do negócio, as atividades, o investimento necessário e o perfil do franqueado, entre 

outros pontos. Ela deverá, nos termos da Lei de Franquias — Lei nº 13.966/2019 (BRASIL, 

2019) —, ser apresentada pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato com a 
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franqueadora. Este, entre outros detalhes, define todas as taxas que devem ser pagas, o local de 

instalação da unidade e as informações sobre a cessão de direitos de uso da marca. 

Entre as responsabilidades do franqueador, pode-se citar: desenvolver o conceito do 

negócio; estabelecer normas, regras, políticas e padrões que devem ser seguidos pelos 

franqueados; selecionar e treinar os franqueados; garantir a assessoria e fornecer orientações 

aos franqueados; supervisionar e monitorar as franquias para verificar se as regras estão sendo 

seguidas; divulgar informações e conhecimentos importantes para a melhoria do negócio; e 

promover reuniões, encontros e eventos para disseminação de informações e maior interação 

entre franquia e franqueado (RIBEIRO et al., 2015). 

Já entre as responsabilidades do franqueado, pode-se citar: comercializar somente os 

produtos ou serviços definidos pelo franqueador; utilizar apenas os fornecedores e os materiais 

indicados pelo franqueador; respeitar a padronização estabelecida pelo franqueador; pagar as 

taxas acordadas com a franqueadora — taxa de franquia, royalties (que podem ser cobrados em 

porcentagem sobre os resultados ou um valor fixo mensal) e fundo de propaganda; adotar ações 

de marketing que sejam compatíveis com o posicionamento da marca; promover o mesmo nível 

de atendimento proposto pelo franqueador; investir os recursos necessários para a implantação 

da sua unidade; arcar com os custos e as despesas necessárias para a operação de sua unidade 

de franquia (SCHWARTZ, 2003). 

Com relação ao perfil do franqueado, a franqueadora precisa fazer um estudo para que 

possa entender quais são as principais habilidades obrigatórias e desejáveis que o franqueado 

deve possuir (LIMA JÚNIOR; LUNA; SOUSA, 2012). Segundo Rodrigues (1972), os 

empreendedores possuem dois tipos de qualidades: as internas e as adquiridas. Aquelas que 

nascem com a pessoa e são intrínsecas ao indivíduo, como sociabilidade, espírito de equipe e 

empreendedorismo, são classificadas como internas e podem ser aprimoradas pela sua 

experiência (conhecimento tácito). Já as qualidades que estão ligadas à formação da pessoa, ao 

conhecimento escolar e aos conhecimentos técnicos e específicos (conhecimento explícito) são 

classificadas como qualidades adquiridas. Além disso, deve-se observar que a relação entre 

franqueado e franqueador é muito próxima, por isso é necessário levar em consideração o 

convívio e a afinidade na forma de se comunicar com o franqueado selecionado. 

Característica também observada como um atributo de sucesso em um determinado 

empreendimento, a prática da liderança foi mudando de enfoque com o passar do tempo, na 

transição da economia industrial para a economia intensiva em conhecimento, como 

contextualizado anteriormente. No início do século XX, a liderança não estava relacionada às 
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questões e às emoções humanas, sendo tarefa do líder estabelecer e realizar critérios de 

desempenho (CASTELAR; SICSÚ, 2009). 

Drucker (1997), ao definir que o líder é alguém que possui seguidores, também indica 

que a liderança está baseada no relacionamento; adicionalmente ele menciona algumas 

características que os liderados admiram em seus líderes, como ser honesto, progressista, 

inspirador e competente. 

Para Stephen Covey (1996), a liderança possui três funções básicas: explorar, alinhar e 

dar autonomia. A função explorar é associada a um sentido mais amplo de futuro, impregnando 

e empolgando a cultura com um propósito transcendente e fora do comum. A função alinhar 

está voltada para o entendimento da organização em sua plenitude, envolvendo os papéis das 

equipes e dos indivíduos, para saber distribuir as ações com o intuito de implementar a visão e 

a estratégia. Dar autonomia é construir a motivação e o senso de responsabilidade, 

descentralizando e engajando as pessoas e as equipes para alcançar um objetivo maior destas e 

da organização. Para o autor (COVERY, 1996), a inspiração é definida como a capacidade que 

um líder tem de oferecer uma visão de realidade superior à que vivem os seus seguidores, 

fazendo-os superar as expectativas de até onde conseguiriam ir, utilizando as qualidades dos 

liderados e aumentando a autoconfiança deles.  

A respeito do perfil do franqueado e das características de liderança essenciais para um 

empreendimento de sucesso, segundo Souza e Lourenzani (2011): 

 

as características do líder são essenciais na pessoa do franqueado, pois além 
de ter iniciado a franquia, o que já demonstra um ato de empreendedor, este 
deverá inspirar seus empregados, contagiar os clientes, motivar a todos e 
transmitir a sua visão. A liderança é a complementação da característica 
empreendedora. O empreendedor visualiza, inova, e o líder dá continuidade, 
transmite a visão (SOUZA; LOURENZANI, 2011, p. 122). 

 

Outro fator essencial para a construção do empreendimento é a gestão dos processos. 

Para Oliveira (2000), processos referem-se a uma sequência de atividades coordenadas, 

possíveis de serem mensuradas e que geram um resultado que agrega valor na percepção do 

cliente.  

Trabalhos desenvolvidos de formas mais inteligentes, com utilização de procedimentos 

e técnicas, buscando a eliminação de defeitos, de desperdícios e retrabalhos, são os principais 

resultados obtidos com o emprego de gestão de processos (OLIVEIRA, 2000). O autor indica 

que a gestão de processos deve considerar o atendimento às necessidades dos clientes. Para 

isso, é necessário: aumentar a sua satisfação com o produto; tornar os produtos mais vendáveis; 
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atender à competição; aumentar a participação no mercado; fornecer faturamento de vendas; e 

conseguir preços vantajosos. Sob o ponto de vista da organização, é necessário considerar: 

reduzir a frequência de erros, o retrabalho, o desperdício, as falhas de campo, as despesas com 

garantias, a insatisfação do cliente e o tempo necessário para inserir novos produtos no 

mercado; elevar o rendimento e a capacidade; e melhorar o desempenho de entrega dos 

produtos. 

Souza e Lourenzani (2011) apontam como resultado de sua pesquisa o seguinte: 

 

O fator liderança e espírito de equipe encontram-se presentes em pelo menos 
quatro das 10 marcas estudadas, logo, é possível verificar que a franquia, 
assim como quaisquer outros empreendimentos, tem a necessidade de um líder 
a sua frente para conduzir os negócios. A visão que se tem de alguns 
indivíduos é que, devido a franquia já possuir um modelo de trabalho 
padronizado que deve ser seguido, o papel do líder estaria dispensado, no 
entanto, a pesquisa revela que a afirmativa não é verdadeira neste contexto 
(SOUZA; LOURENZANI, 2011, p. 124). 

 

Além disso, concluem que “as principais características exigidas por uma pessoa que 

deseja ser um franqueado são: empreendedorismo, liderança e atitude perante o risco” 

(SOUZA; LOURENZANI, 2011, p. 126). 

  

2.2 Transferência do conhecimento explícito e tácito no sistema de franquias 

 

Segundo Argote e Ingram (2000), a transferência de conhecimento em organizações é o 

processo pelo qual cada unidade é afetada pela experiência da outra. Sua manifestação é 

observada e medida através de mudanças no desempenho das unidades receptoras. 

Uma das principais características no funcionamento do sistema de franquia é a 

transferência do conhecimento entre franqueador e franqueado. A adequada transferência de 

conhecimento é necessária para atingir os objetivos do franqueado, mas também tem especial 

importância para o franqueador na medida em que um processo eficiente e eficaz terá mais 

chances de garantir a homogeneidade de serviços da rede, que caracteriza o conceito do 

negócio. O conhecimento a ser transferido pode ser classificado como explícito ou tácito 

(NONAKA, 1991). 

O conhecimento explícito pode ser transmitido em uma linguagem sistemática e formal. 

Por outro lado, o conhecimento tácito tem uma qualidade pessoal que torna difícil de formalizar 

e comunicar. Ele está mais associado a ações, compromissos e envolvimentos de um indivíduo 

em determinado contexto (KOGUT; ZANDER, 1992). 
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Essa distinção é importante porque está ligada à forma de se transferir e aos mecanismos 

de transferência entre indivíduos, lugar e tempo. O conhecimento explícito é revelado pela sua 

comunicação, enquanto o conhecimento tácito é revelado por sua aplicação (GRANT, 1996). 

No contexto das franquias, o conhecimento explícito é transferido principalmente 

através dos manuais. No entanto, ele também se dá através de e-mails e comunicados formais. 

Já o conhecimento tácito, geralmente, é transferido por meio de reuniões, seminários, visitas e 

treinamentos (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2007). 

O conhecimento tácito, além de ser mais subjetivo, ainda pode se apresentar de duas 

formas: quando ele pode ser identificado e explicitado mediante reflexão — que chamamos de 

conhecimento tácito especificável — ou quando ele não pode ser especificado, mas o possuímos 

sem sabermos — que chamamos de conhecimento tácito verdadeiro. Dessa forma, para que 

haja a transferência de conhecimento, é necessária uma cultura de que a intuição, a coragem e 

os pressentimentos sejam aceitos como legítimos e necessários (PLATTS; YEUNG, 2000). 

É importante perceber que, apesar do conhecimento tácito sempre existir em uma firma, 

isso não significa que ele não possa se tornar explícito. Na verdade, quanto mais entendemos e 

consolidamos o conhecimento tácito, mais fácil convertê-lo em explícito e, assim, difundi-lo 

entre os stakeholders. Nonaka (1994) entende que essa conversão é um dos elementos-chave 

para que as firmas possam se manter competitivas.  

No processo de codificação do conhecimento, existe a combinação e a composição entre 

o conhecimento tácito e o explicito; ambos dependem do contexto e do agente que manipula o 

conhecimento (ANCORI; BURETH; COHENDET, 2000). Entretanto, para que a transferência 

de conhecimento do franqueador ao franqueado seja eficiente, além de se analisar os 

mecanismos utilizados para transferir conhecimentos específicos que não sejam codificados, 

precisa-se levar em consideração também a capacidade de absorção por parte do receptor 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 

2.3 Cultura organizacional 

 

Conhecer e entender a cultura organizacional é fundamental para a adoção de estratégias 

para melhorar o desempenho de uma organização. O entendimento de suas características 

culturais ajuda a alavancar o seu desempenho, principalmente com a necessidade de ser 

eficiente dentro de mercados cada vez mais competitivos e dinâmicos (RUSSO et al., 2012).  

Apesar de existirem muitas abordagens sobre cultura organizacional e algumas delas até 

divergirem em relação aos diversificados autores, o conceito, de forma geral, adota 
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características semelhantes aos mais variados estudos da temática. Se as organizações fazem 

parte de um contexto regionalizado que molda o processo de desenvolvimento a partir de 

instituições formais e informais, cada uma tende a absorver as influências de cada contexto. A 

presença de características de cultura nacional e até regional pode envolver os elementos que 

moldam o processo de gestão de uma organização (CROZATTI, 1998). 

Hofstede (1985) se destacou nos estudos sobre cultura organizacional de modo bem 

específico, desenvolvendo estudos de casos ainda na década de 1970 em empresas com atuação 

em diversos países. Para diagnosticar influências culturais na gestão organizacional, ele criou 

cinco dimensões de análise: a distância do poder, o coletivismo versus o individualismo, a 

feminilidade versus a masculinidade, a aversão à incerteza e, por fim, a orientação para curto 

ou longo prazo. Após um amplo debate nos estudos sobre o caso por meio das dimensões 

criadas, ele conseguiu identificar as principais predominâncias dessas características culturais 

em uma mesma empresa com atuação em diferentes países. 

Para M. Fleury e A. Fleury (1997), a observação das práticas organizacionais possibilita 

o entendimento da cultura de uma organização, que está relacionada aos seus valores 

desenvolvidos e assimilados pelo grupo ao longo de sua história. Os autores subdividem a 

cultura organizacional em três blocos: produtos e comportamentos visíveis; histórias, mitos e 

heróis; e valores. Esse modelo apresenta uma relação direta com a proposta originalmente 

estabelecida por Schein (2004), contendo três níveis, que, embora apresentem uma nova 

denominação, têm um significado próximo ao do modelo original. 

Segundo Schein (2004), a cultura organizacional influencia a forma como as pessoas 

irão se comportar e se relacionar. As informações são recebidas por meios formais e informais 

para orientá-las sobre como se comportar em diversas situações, envolvendo problemas, 

conflitos e rotinas. Ele propõe que é possível determinar a cultura verificando três níveis ou 

dimensões que estão relacionados ao grau de visibilidade de um fenômeno organizacional. São 

eles: 

a) artefatos visíveis: incluem elementos visuais de layout, uniformes ou código de 

vestimenta, mobílias e arquitetura. São elementos facilmente reconhecíveis pelas 

pessoas de fora da cultura. Nesse nível, encontram-se, por exemplo, os manuais 

utilizados como ferramenta de transferência de conhecimento por franqueadoras para as 

unidades franqueadas. Contudo, esse nível de análise é enganador, porque, apesar de os 

dados estarem à disposição com certa facilidade, a sua interpretação geralmente é 

desafiadora. É possível descrever como um grupo constrói seu ambiente e quais padrões 
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de comportamento são distintos entre seus membros, mas não é possível entender a 

lógica básica conforme a qual um grupo se comporta de determinada maneira; 

b) valores: são os valores explícitos que marcam o comportamento dos funcionários, como 

eles se apresentam para si e para os outros. Para Schein (2004), são considerados difíceis 

de serem detectados sem um processo de análise estruturado, por serem caracterizados 

por princípios sociais e filosofias, além de serem manifestados de maneira intrínseca no 

modo de pensar, agir e comportar-se. Um valor é transferido a um comportamento, e o 

comportamento começa pela solução de um problema que surgiu antes. Dessa forma, o 

valor é gradualmente transformado em pressuposto básico sobre como as coisas 

realmente são. Quando o pressuposto vai sendo tomado como indiscutível, ele foge das 

atenções; 

c) pressupostos básicos: é o aspecto de maior profundidade em cultura. Por não apresentar 

ações consistentes, torna-se a parte de maior dificuldade na sua identificação, e, por 

vezes, nem os indivíduos conseguem ter consciência de seus próprios valores e crenças. 

No entanto, é nesse nível que a pesquisa deve ser intensificada, a fim de entender uma 

cultura e averiguar, de maneira mais completa, os valores grupais, que, apesar de serem 

inconsistentes, realmente determinam como um grupo percebe, pensa e sente. Tais 

pressupostos são respostas aprendidas por meio de valores expostos. 

Para Pettigrew (1997), a cultura organizacional é dividida em vários níveis que 

envolvem valores, crenças e pressupostos que, por sua vez, modelam a forma da empresa 

conduzir seus negócios. Esses fatores se manifestam nas estruturas, nos sistemas, nos símbolos 

e nos padrões de recompensas dentro da organização. De maneira similar, Trompenaars (1994) 

diz que a cultura organizacional é a forma como um grupo de pessoas se porta diante de um 

problema e a maneira como o resolve. É um conjunto de regras por meio das quais leva o grupo 

a agir, valorizar e determinar ao que se deve dar a atenção ou não. É a maneira como as atitudes 

são expressas dentro da organização e como elas se distinguem umas das outras através de 

soluções específicas a determinados problemas. 

 

2.4 Tipos de cultura organizacional 

 

Os tipos de cultura, apesar de não corresponderem, na sua integralidade, com a 

realidade, são construções teóricas que nos permitem a generalização de um objeto, 

funcionando, assim, como recurso metodológico (FREITAS, 1991). Quando lidamos com 

múltiplas dimensões, os tipos de cultura são utilizados como alternativas para simplificar os 
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significados e, dessa forma, acessar a cultura organizacional (ANKRAH; LANGFORD, 2005), 

ou seja, as tipologias ajudam a compreender a cultura organizacional. 

Para entendermos os tipos de culturas organizacionais e seu surgimento seguindo a 

proposta de Cameron e Quinn (2006), levaremos em consideração o modelo de valores 

competitivos. Esse modelo tem por objetivo o diagnóstico com base na análise de um conjunto 

de valores, visando otimizar a eficácia organizacional. Para isso, analisamos duas dimensões 

bipolares principais: uma focada na flexibilidade organizacional versus estabilidade e outra 

focada no ambiente externo versus ambiente interno. A primeira oposição de valores contrasta 

as organizações que preferem estruturas e formas de funcionamento dinâmicos das que adotam 

uma estrutura mais estável e previsível. A segunda oposição de valores diferencia organizações 

que focam na ação no mercado e na competição das que valorizam mais o ambiente interno 

integrador, assim como a cooperação e a união entre os indivíduos do grupo. A integração das 

duas oposições resulta em quatro culturas: Cultura do tipo Clã, Cultura Hierárquica, Cultura de 

Inovação e Cultura de Resultado. Esses quatro tipos culturais podem ser descritos da seguinte 

forma (CAMERON; QUINN, 2006): 

a) Cultura do tipo Clã: focada no ambiente interno e na flexibilidade. É um local de 

trabalho amigável, onde as pessoas compartilham experiências pessoais e profissionais. 

A organização é vista como uma extensão da família, e há uma valorização do trabalho 

em equipe, da lealdade, da confiança e da colaboração. As lideranças buscam alto 

comprometimento das pessoas e geralmente atuam como coaches; 

b) Cultura Hierárquica: focada no ambiente interno e na estabilidade. É um local de 

trabalho formal e estruturado, possuindo funções e processos de trabalho bem definidos, 

eficientes e padronizados. As lideranças atuam como supervisores das pessoas e dos 

processos; 

c) Cultura de Inovação: focada no ambiente externo e na flexibilidade. Nessa cultura, o 

comprometimento com a experimentação e com a inovação é o que mantém a 

organização coesa. As lideranças valorizam a capacidade de adaptação e o 

empreendedorismo. Além disso, acreditam que o sucesso está na produção de serviços 

e produtos únicos e originais; 

d) Cultura de Resultado: focada no ambiente externo e na estabilidade. Nessa cultura, o 

resultado e a competitividade são priorizados. As lideranças demandam metas para 

serem atingidas, e os critérios de sucesso envolvem aspectos, como presença no 

mercado, produtividade e rentabilidade. 
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Na busca para a identificação sobre esses tipos de cultura, pode-se perceber que não 

necessariamente um exclui o outro. No entanto, encontraremos uma tipologia predominante 

enquanto outra poderá aparecer somente em alguns traços, inclusive sendo possível até estar 

presente com elementos culturais contraditórios. Os autores não trazem juízo de valor sobre as 

tipologias no sentido de identificar a melhor ou a pior, pois, em todas as configurações, a 

eficácia dependerá do alinhamento entre o tipo de cultura e o mercado em questão 

(CAMERON; QUINN, 2006). 

Apesar de considerarmos em nosso estudo somente o modelo proposto por Cameron e 

Quinn (2006), identificamos ainda outra forma de classificar tipos de culturas como proposto 

por Handy (1980). Utilizando-se da mitologia grega, Handy (1980) fez uma associação dos 

tipos de culturas com os deuses gregos Zeus, Apolo, Atena e Dionísio, escolhidos para 

representar os quatro principais pilares da sabedoria e descrever a cultura organizacional, 

indicando que a administração não é uma ciência exata, mas um processo criativo e político que 

deve muito à cultura e à tradição do lugar e do momento. 

Zeus exemplifica a cultura do poder, que é representada por uma estrutura em forma de 

teia com o poder no núcleo central. Esse tipo de cultura apresenta poucos procedimentos e 

regras. As decisões são tomadas com base no equilíbrio entre a influência e as razões lógicas. 

A remuneração está associada ao relacionamento e não à função da estrutura formal. 

Apolo exemplifica a cultura dos papéis, na qual as funções e as especialidades são os 

pontos significativos desse tipo de cultura. A interação entre a alta administração e a base é 

controlada por procedimentos para cada papel, com regras para a solução dos conflitos. O 

ambiente para os funcionários das organizações com esse tipo de cultura é muito seguro e 

previsível, onde as atividades são fixas e há divisão funcional do trabalho. A remuneração vem 

com oportunidades que surgem no processo. 

Atena exemplifica a cultura de tarefa, que possui foco em resultados, na eficácia 

organizacional e na execução do trabalho a partir de ferramentas apropriadas, pessoas certas e 

autonomia. Como os meios não são relevantes e sim os resultados, o ambiente é de difícil 

controle e a remuneração vem como reconhecimento. 

Dionísio exemplifica a cultura existencial, que é encontrada em organizações cujos 

indivíduos se prendem aos seus valores e são o ponto central da empresa, rejeitando os controles 

e as metas organizacionais. A recompensa depende da competência individual. 

Assim como Cameron e Quinn (2006), Handy (1980) sugere que as organizações 

possuam mais de um “deus”, no caso, mais de um tipo de cultura, porém uma deve se apresentar 

como predominante.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste terceiro capítulo, serão apresentados aspectos relevantes para o alcance do 

objetivo desta pesquisa, como a descrição do método a ser desenvolvido, a apresentação do 

caso, o universo e a população amostral, os sujeitos da pesquisa, a coleta e o tratamento dos 

dados e as limitações do método utilizado. 

 

3.1 Método 

 

Segundo Yin (2003), entre os cinco métodos de pesquisa identificados, o estudo de caso 

é indicado como a melhor estratégia para pesquisas que se utilizam de perguntas do tipo “como” 

ou “por que”. Nesses casos, quando o foco é um fenômeno contemporâneo com algum contexto 

de realidade vivencial, o investigador possui pouco controle sobre os eventos.  

Para Collis e Hussey (2005), o estudo de caso é uma análise intensiva de um 

determinado fenômeno de interesse e tem como objetivo a avaliação em profundidade do 

contexto e das características desse evento.  

Como o objetivo desta pesquisa está mais voltado à compreensão dos processos sociais 

que ocorrem em um determinado contexto do que à verificação de hipóteses e às relações 

estabelecidas entre variáveis e os interesses no insight, na descoberta, na interpretação e na 

análise das semelhanças entre os modelos, identificando como isso afeta o seu desempenho, o 

estudo de caso será o método utilizado, pois é o que mais se adequada aos objetivos e aos 

propósitos deste trabalho. 

 

3.2 O caso: Colégio Força Máxima 

 

Fundado em 2008, o Colégio Força Máxima possui nove unidades escolares, uma 

equipe de professores altamente qualificada e um dos melhores sistemas de ensino do país. O 

Colégio hoje se mostra consolidado sobre o projeto de vida de seus dois educadores fundadores, 

que, para a realização de um ideal profissional, edificaram seu 1º colégio em São João de Meriti 

(RJ). Atualmente o Colégio Força Máxima possui mais de 4 000 alunos.  

A paixão pelo ensino foi o que moveu os fundadores e é o que os move até hoje. A ideia 

que começou em 2008, na verdade, foi o resultado do sonho de dois amigos professores, 

Jhonatan Pache Faria e Pierre Pereira da Silva, de oferecerem um ensino de qualidade, acessível 

e que formasse cidadãos dispostos a fazer a diferença na sociedade. 
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Acreditar naquele sonho foi o que os deu forças para lutar. Ao vê-lo se tornar uma 

realidade, durante esse tempo, eles perceberam que o conceito de aproximar a escola da ideia 

de família realmente dá certo. A partir disso, eles decidiram construir uma escola onde não 

houvesse distância entre alunos, professores, diretores e funcionários, justamente por entender 

que o papel do aprendizado vai muito além das quatro paredes de uma sala. Entretanto, essa 

história foi escrita por muito mais que duas pessoas. Ter uma marca que os apoiou nos primeiros 

anos os permitiu aprender e crescer através dos erros e dos acertos. Os familiares e os amigos 

também foram muito importantes, mas a parceria de pais e alunos que, ao longo dos anos, 

sempre acreditaram e abraçaram suas ideias foi o que permitiu a construção de uma identidade 

única da escola e do seu jeito de ser.  

Eles verdadeiramente acreditam que educar é mais do que ensinar. A educação tem o 

poder de mudar a realidade, e a sala de aula é apenas o início para isso acontecer. Eles lembram 

do início e se orgulham da história que construíram até aqui, e, hoje, o que começou como um 

sonho pode ser visto como realidade.  

O Colégio Força Máxima é uma marca de educação que, em função de seu crescimento 

e dos resultados nos vestibulares, transformou-se em uma rede de colégios do Rio de Janeiro. 

Utilizando metodologia pedagógica e material didático pensados, elaborados e implementados 

dentro de uma filosofia de sucesso comprovado, a rede proporciona formação acadêmica e 

comportamental, fundamentais para o futuro de seus alunos. 

A rede de colégios possui uma excelente estrutura física, englobando salas de aula 

climatizadas, quadras poliesportivas, pátios abertos e cobertos, espaços para facilitar a 

comunicação e a convivência, além de bibliotecas com monitores de todas as disciplinas, que 

auxiliam os alunos fora da sala de aula, e turmas especiais, que proporcionam grandes 

aprovações em escolas técnicas, militares e universidades públicas, incentivando ainda mais o 

desempenho do corpo discente. 

Os alunos com as maiores médias são classificados para a "Turma F", uma turma 

intensiva que dá ênfase aos concursos, gerando uma cultura de estudos e uma competitividade 

saudável com base nos resultados. 

Apesar de ser uma escola preparatória, existe uma preocupação com o desenvolvimento 

de outras inteligências e habilidades. O Colégio Força Máxima acredita na teoria das 

inteligências múltiplas, que foi estudada pelo psicólogo Howard Gardner como um contrapeso 

para o paradigma da inteligência única. Segundo Gardner (1994), a vida humana requer o 

desenvolvimento de vários tipos de inteligências. Ele defende que a inteligência acadêmica, 

obtida através de qualificações e méritos educacionais, não pode ser o fator decisivo para 
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determinar a inteligência de uma pessoa. Por isso, a escola também oferece atividades 

extraclasse como dança, judô, xadrez, robótica, teatro, futsal e capoeira.  

Hoje as unidades do colégio estão distribuídas nos seguintes locais: Campo Grande (RJ), 

Laranjeiras (RJ), Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Vilar dos Teles (SJ), São João de Meriti, São 

Gonçalo, Piabetá e Petrópolis. É possível visualizar a distribuição delas na figura 2. 

 

Figura 2 — Pontos onde se localizam unidades do Colégio Força Máxima 

 

Fonte: Colégio Força Máxima (c2021) 
 

Em 23 de setembro de 2016, a diretoria do colégio decidiu fazer uma mudança na marca, 

para deixá-la mais moderna e contextualizada com o que a comunidade escolar esperava de 

seus diretores. Estes expressaram a sua visão da seguinte forma: 

 

O Colégio Força Máxima insere-se numa visão que implica compromisso 
com a educação e com a formação do cidadão, valoriza a liberdade do 
pensamento e a responsabilidade. Desejamos que nossos jovens aprendam a 
pensar, desenvolvam o raciocínio e não, simplesmente, a repetição. Com o 
passar dos anos, os resultados começam a aparecer. Não são apenas as 
aprovações em universidades, escolas técnicas e militares. Aos poucos, 
começamos a perceber que o conceito de aproximar o colégio da ideia de 
família, realmente, dá certo. Quebrar a distância entre alunos, professores, 
diretoria, responsáveis e funcionários, por entender justamente que a 
educação vai além da sala de aula, sempre foi um dos nossos pilares e ver 
isso tornar-se realidade é fantástico. Através do trabalho desenvolvido, 
descobrimos que possuímos um jeito singular de ser. Hoje, novos sonhos 
começam a se tornar realidade: o lançamento do Ensino Bilíngue para o 
Fundamental I, o lançamento de um aplicativo de celular para melhorar e 
agilizar a comunicação do colégio com os responsáveis e ampliação dos 
serviços online, como, por exemplo, as vídeo-aulas. Sempre encaramos os 
desafios com a vontade de fazer melhor e com a confiança na qualidade do 
nosso trabalho. Ao longo dos anos, construímos mais que um colégio, 
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formamos uma família (COLÉGIO FORÇA MÁXIMA, c2021, n. p., grifo 
nosso). 

 

A diretoria do colégio acredita que, para gerar futuros profissionais de sucesso, é preciso 

desenvolver seres humanos bastante amadurecidos, equilibrados, felizes, satisfeitos e certos de 

suas escolhas. Não basta estar no topo do ranking, não basta ter nota dez em todas as matérias, 

é necessário saber conviver, saber identificar e aproveitar as oportunidades. Dessa forma, o 

objetivo é fazer com que os alunos estejam preparados para o mercado de trabalho e para a vida. 

Para isso, é utilizada uma metodologia inovadora, desenvolvendo alguns diferenciais que são 

imprescindíveis para o sucesso do aluno: 

a) Inteligência Emocional com foco no autoconhecimento, o que potencializa o 

desenvolvimento das habilidades e das competências do aluno, fazendo com que ele se 

conheça melhor, compreenda seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas paixões e suas 

ambições, e entenda melhor suas motivações pessoais; 

b) Educação Financeira ensina o aluno a lidar com o dinheiro, evitando desperdícios e 

mostrando o valor do que realmente é importante. Dessa forma, é possível prepará-lo 

para ser um adulto equilibrado financeiramente, independente do salário ganho ao final 

de cada mês; 

c) Empreendedorismo mostra a importância de cultivar hábitos saudáveis que geram 

mais valor à sociedade, fazendo todas as suas atividades da melhor forma possível 

dentro e fora da escola; 

d) Orientação Profissional ajuda os alunos a realizarem escolhas conscientes e 

responsáveis em suas vidas. 

Dessa forma, os diretores acreditam que hoje o Colégio Força Máxima é mais que um 

colégio, é uma família. 

 

3.2.1 Missão, visão e valores 

 

A missão do Colégio Força Máxima é fazer com que os seus alunos sejam mais que 

vencedores, preparando-os não só para serem aprovados entre os primeiros nos concursos, mas 

também para a vida, através de um ensino preparatório com muita disciplina e qualidade. 

A visão do Colégio Força Máxima é ser um colégio de referência no mercado, conhecido 

tanto pela qualidade no ensino como pelo excelente relacionamento entre os membros da 

comunidade escolar. 
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Entre os valores, pode-se destacar ética, excelência, paixão pelo trabalho, pessoas que 

fazem a diferença, compromisso, proatividade e liderança. 

 

3.3 Coleta de dados 

   

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas 

individualmente, de forma direta, que possibilitaram a identificação das percepções sobre o 

assunto. Foi iniciada a partir de questões gerais, amplas, incentivando, assim, o entrevistado a 

descrever suas percepções e suas experiências, com naturalidade, sobre o tema abordado. As 

entrevistas foram gravadas, com autorização prévia do entrevistado, a fim de que detalhes não 

fossem perdidos.  

Foram escolhidas duas unidades para análise comparativa: uma unidade mais antiga, já 

consolidada comercialmente, possuindo treze anos de atuação no mercado, que, nesta pesquisa, 

é chamada de unidade matriz, e outra em consolidação, vivenciando seu terceiro ano após a 

implantação, que, nesta pesquisa, é chamada de unidade franqueada. 

Ao todo, foram entrevistadas treze pessoas: três executivos da franqueadora e cinco 

líderes de cada unidade de ensino. Para que fossem aplicadas as entrevistas, foram selecionados 

os cinco cargos considerados os mais importantes dentro das unidades de ensino. São eles:  

a) Diretor de Unidade: esse cargo representa a liderança máxima dentro da unidade. Ele 

deve conhecer, aplicar e multiplicar todos os processos e os objetivos. É o responsável 

pela cultura organizacional do local; 

b) Orientador Educacional (O.E.): o O.E. tem contato direto com o aluno, nosso cliente 

final, atendendo-o de forma personalizada, entendendo as capacidades e as dificuldades 

de cada um; 

c) Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais: especializada 

em segmentos específicos da unidade, ela atende demandas que só ocorrem nesse setor 

e possui contato direto com alunos e responsáveis, os quais são bem mais presentes 

nesta faixa etária. Ela é a responsável pela cultura organizacional dentro do segmento; 

d) Gerente de Recursos Humanos (RH): atende às demandas dos funcionários 

administrativos e professores, ajuda na resolução de problemas pessoais que interferem 

na rotina profissional, media conflitos de convivência e atua na comunicação entre os 

setores; 
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e) Professor de Projeto de Vida: atua como receptor das percepções dos alunos dentro da 

sala de aula. Possui grande aproximação com os alunos devido à abordagem de temas 

que despertam o autoconhecimento e o controle das emoções. 

Foram entrevistados, ainda na franqueadora, o Chief Operating Officer (COO), a 

Diretora de Recursos Humanos e o Diretor Comercial do grupo educacional, responsáveis pela 

transferência de conhecimento, a fim de identificar qual tipo de cultura organizacional pretende-

se implantar nas unidades de ensino. 

As entrevistas foram feitas pelo autor desta dissertação, que ocupa o cargo de Chief 

Executive Officer (CEO) do grupo educacional em estudo, Colégio Força Máxima, e autorizou 

o uso do nome da instituição. 

Houve a aplicação do roteiro de entrevista semiestruturado (apêndice A) com base nas 

questões abaixo:  

1) Quais são os valores que você considera mais forte aqui na sua unidade? 

2) O que você acha importante que todos aqui saibam, sintam e vivam todos os dias? 

3) Quais são os fatores mais importantes para o sucesso desta unidade? 

4) As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão sobre como 

se sentem? 

5) Quais comportamentos geram recompensas na empresa? O que faz com que uma 

pessoa receba um reconhecimento (financeiro ou não) ou uma promoção? 

6) Como a franqueadora ajudou nesse processo para alcançar esses fatores? 

7) Como se dá o processo de transferência de conhecimento e práticas? 

8) Como evoluiu a relação da franqueadora com o seu trabalho? 

9) Qual apoio você teve ou tem para a execução do seu trabalho? 

Além das perguntas acima, no final da entrevista, foram apresentadas para cada 

entrevistado as tipologias de cultura organizacional segundo propuseram Cameron e Quinn 

(2006), que as classificam como Cultura tipo Clã, Cultura Hierárquica, Cultura de Inovação e 

Cultura de Resultado. Foi solicitado que cada entrevistado distribuísse um percentual 

(totalizando 100%) para cada tipo de cultura segundo suas percepções. 

 

3.4 Tratamento de dados 

 

Os dados coletados nas entrevistas foram profundamente analisados, observando-se 

procedimentos com o objetivo de atribuir “validade, confiabilidade e aplicação” aos resultados 
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da pesquisa (VIEIRA; ZOUAIN, 2006, p. 18). As análises foram feitas de acordo com os 

objetivos propostos do estudo, comparando: 

a) as repostas e os comentários dos entrevistados na franqueadora, a fim de que se 

observasse a homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura a ser implantada 

pela franqueadora; 

b) as repostas e os comentários dos entrevistados da unidade matriz, a fim de que se 

observasse a homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura dentro da 

unidade e sobre a atuação da franqueadora; 

c) as repostas e os comentários dos entrevistados da unidade franqueada, a fim de que se 

observasse a homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura dentro da 

unidade e sobre a atuação da franqueadora; 

d) as percepções da unidade matriz com o que é proposto pela franqueadora; 

e) as percepções da unidade franqueada com o que é proposto pela franqueadora; 

f) finalmente, os resultados de cada unidade entre si, em relação aos tipos de cultura 

descritos no referencial teórico e a atuação da franqueadora. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa qualitativa exploratória 

realizada com os executivos da franqueadora e com as cinco principais lideranças de cada 

unidade. Os resultados são apresentados em três blocos: franqueadora, unidade matriz e unidade 

franqueada. 

 

4.1 Franqueadora 

 

O primeiro entrevistado na franqueadora foi o COO, que é o principal executivo na 

implantação da cultura organizacional nas unidades e ainda lidera os outros dois entrevistados 

na franqueadora: a Diretora de Recursos Humanos e o Diretor Comercial. Por conta desse 

convívio direto, os três se mostraram bem alinhados com o que se pretende implantar nas 

unidades, tanto na mais antiga, denominada matriz, como nas unidades mais novas. 

Ao analisar as respostas a essas questões, foi possível perceber que os três entrevistados 

as responderam de forma tão semelhante que dava a impressão de que se tratava do mesmo 

executivo nas três ocasiões. 

Quando perguntados sobre os valores que desejam implantar, os executivos destacaram 

principalmente o respeito, a empatia, o senso de responsabilidade, a importância de se colocar 

a pessoa em primeiro lugar, valorizando o ser humano, tratando cada um como único, e, por 

fim, a importância de ter paixão pelo que faz, para que seja feliz no trabalho. 

Sobre a importância do que cada um deveria saber, sentir e viver todos os dias, foi 

enfatizado o propósito do Colégio Força Máxima, que consiste na formação do cidadão, 

transformando a vida dos alunos e fazendo com que eles sejam impactados com a alegria dos 

funcionários em fazer com que eles (alunos) alcancem os seus sonhos por meio da educação. 

Foi ressaltada também a importância de que todos os colaboradores estejam engajados nesse 

mesmo objetivo, direta ou indiretamente. 

Sobre a abordagem dos fatores que são importantes para que o colégio obtenha sucesso, 

foi enfatizado, além da cultura organizacional, outros temas relacionados à infraestrutura da 

unidade, como a padronização e a ambientação dos espaços que propiciam o aprendizado, a 

qualidade da equipe docente e o comprometimento do Diretor de Unidade, que representa a 

autoridade máxima dentro da escola. Por fim, a importância da precificação competitiva na 

região de atuação recebeu destaque. 
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Com relação à abertura que os liderados deveriam ter para conversarem com a gestão 

sobre como eles se sentem, os executivos afirmaram que esse é um grande desafio. Apesar da 

constante orientação sobre a importância de receber feedbacks sem a reatividade imediata, 

houve unanimidade de que esse é um trabalho árduo de ser implementado devido aos diferentes 

níveis de maturidade da gestão. Aparentemente, em seus discursos, os gestores sabem o que 

devem fazer, mas nem sempre agem como deveriam. 

Sobre os comportamentos que devem gerar recompensas na empresa, sejam elas 

financeiras ou não, além do comprometimento e da responsabilidade, todos afirmaram que o 

alinhamento com a cultura é imprescindível para o crescimento do colaborador. O COO 

abordou ainda que: 

 

Se algum funcionário não alcançar o alinhamento com a cultura que é implementada, 
além de não crescer, o mesmo acaba sendo expelido da instituição e na maioria das 
vezes, não ocorre nem a demissão pelo gestor, mas situações acontecem ao longo do 
tempo que fica inviável a permanência do colaborador e o mesmo acaba saindo por 
conta própria, sendo para outro emprego ou por outro motivo, eles sempre acabam sendo 
expelidos (COO). 

 

Nas perguntas sobre como a franqueadora ajuda no processo para que a unidade de 

ensino alcance os fatores de sucesso e como se dá o processo de transferência de conhecimento 

e práticas, houve duplicidade nas respostas. Para ambas as perguntas, foram citados os 

treinamentos presenciais, que são ministrados tanto na franqueadora de forma mais expositiva 

quanto nos treinamentos in loco, debatendo dificuldades específicas da unidade. Foram citadas 

ainda as reuniões quinzenais, que ocorrem de maneira remota e online, com os Orientadores 

Educacionais e as reuniões semanais, também online, que ocorrem com os Diretores de 

Unidade. 

Quando perguntados sobre a evolução da relação entre a franqueadora e o trabalho da 

unidade, os executivos entenderam que a comunicação é importante por fluir em duas vias: a 

franqueadora transmite conhecimento para a unidade e esta também transmite conhecimento 

para aquela. A relação foi ficando cada vez melhor quando a franqueadora parou de se portar 

como única detentora de conhecimento e começou a levar em consideração o que a unidade 

apresentava como experiência local. Segundo o Diretor Comercial, “os gestores ficaram cada 

vez mais abertos a exporem seus desafios e fragilidades frente a sua experiência local, com isso 

ficou mais fácil atuarmos com ideias, ferramentas e propostas de melhoria nos processos de 

forma personalizada”. 
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Com relação ao apoio que a franqueadora dá para a execução do trabalho na unidade, 

pouco foi falado sobre o apoio técnico. O que mais foi ressaltado pelos três executivos foi o 

apoio emocional que estes precisam dar mensalmente aos gestores devido aos desafios que as 

unidades enfrentam. Segundo a Diretora de Recursos Humanos, 

 

Os líderes precisam ser fortes em suas unidades frente aos seus liderados, mas nem 
sempre é assim que eles estão internamente, portanto é comum eles buscarem a 
franqueadora para desabafarem e, às vezes, até chorarem frente aos desafios 
enfrentados. Essa tem sido uma prática frequentemente observada em todos os 
departamentos da unidade. O nosso apoio tem muito esse viés emocional para que eles 
suportem os desafios (Diretora de Recursos Humanos). 

 

Depois das entrevistas individuais, foram apresentados os tipos de culturas 

organizacionais de acordo com Cameron e Quinn (2006), que as classificaram em quatro tipos: 

Cultura tipo Clã, Cultura Hierárquica, Cultura de Inovação e Cultura de Resultado. Foi 

solicitado que cada entrevistado distribuísse um percentual (totalizando 100%) para cada tipo 

de cultura segundo suas percepções.  

A tabela 1 abaixo sintetiza as respostas dos três executivos da franqueadora: 

 

Tabela 1 — Resultado dos percentuais dos executivos da franqueadora 

Cargo 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

COO 70% 0% 30% 0% 

Diretora de RH 60% 0% 30% 10% 

Diretor Comercial 80% 0% 10% 10% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

4.2 Unidade matriz 

 

Na unidade matriz, entrevistamos cinco pessoas, sendo elas as principais lideranças: 

Diretor de Unidade, Orientador Educacional, Coordenadora da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, Gerente de Recursos Humanos e a Professora de Projeto de Vida. 

 

4.2.1 Diretor de Unidade 

 

A Diretora da Unidade, ao ser questionada sobre os principais valores da sua unidade, 

destacou o trabalho em equipe, a união, a honestidade e o respeito que todos devem ter pelas 
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pessoas. Em suas palavras, “cada aluno é único e possui demandas específicas, não existe pior 

e nem melhor, nosso trabalho é potencializar seus pontos fortes e atenuar suas deficiências” 

(Diretora da Unidade). 

No tópico que retrata o que ela acha importante que todos saibam, sintam e vivam, ela 

dividiu a resposta em três partes, considerando percepções diferentes para cada grupo: 

a) corpo docente: o professor precisa dar aula com brilho nos olhos, acordar feliz para 

trabalhar e ter amor pelo que faz. Isso fideliza o aluno e torna o clima propício para o 

aprendizado; 

b) administrativo: todos do administrativo devem ter responsabilidade e engajamento, 

sempre com informações atualizadas e comunicação assertiva. O bom humor é 

importante para que o aluno se sinta bem na unidade; 

c) corpo discente: apesar do clima familiar e de companheirismo, o aluno precisa entender 

que ali é o lugar onde ele vai crescer e que nem sempre esse processo acontece sem dor. 

Sair da zona de conforto pode irritar alguns alunos, mas estamos sempre prontos a 

orientá-los. 

Quando questionada sobre os fatores mais importantes para o sucesso da unidade, ela 

falou que o mais importante era o feedback rápido aos pais com relação aos problemas que 

aparecem no dia a dia. Além disso, ter uma escola com boa estrutura e organizada ajuda muito 

também nesse processo. 

Questionada se as pessoas se sentem seguras para conversarem com a gestão sobre como 

se sentem, ela acredita que sim, pois sua postura sempre foi empática, com ouvidos atentos, 

interagindo de maneira gentil. Ressaltou que nem sempre a pessoa ouve o que quer, mas 

geralmente entende quando o contexto é explicado. Como as pessoas sempre a buscam para 

conversar, ela tem essa impressão. 

Sobre os comportamentos que geram recompensas na empresa, ela informou que 

geralmente ocorrem quando o colaborador entrega mais que o esperado, demonstrando 

comprometimento com o resultado. Ela deu exemplo de funcionários que ficaram na unidade 

em um sábado à tarde ajudando na limpeza por conta de uma obra que havia atrasado. 

  

Não era obrigação deles, eles poderiam ir para casa descansarem, mas viram a 
necessidade da escola e atuaram mesmo sem eu pedir. Todos foram recompensados, não 
só com a demonstração de gratidão, mas financeiramente também, porque foram 
proativos (Diretora da unidade matriz). 
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A diretora disse, quando perguntada sobre a ajuda da franqueadora nos processos, que 

esta sempre está à disposição, com orientações importantes. Ela se sente muito segura com os 

direcionamentos que são passados. 

Sobre o processo de transferência de conhecimento e práticas, foram apontadas reuniões 

semanais, treinamentos presenciais e visitas à unidade. Citou também que um grupo de 

WhatsApp com diretores de outras unidades ajuda muito no entendimento de algumas ações e 

que a colaboração entre os diretores facilita a implantação dos projetos. A formalização do 

projeto vem por e-mail; e os lembretes e avisos, pelo WhatsApp. 

A diretora informou que a relação com a franqueadora no início era difícil, porque, antes 

desta, ela tinha mais liberdade para trabalhar e isso se perdeu. Posteriormente, percebeu que a 

rotina ficou mais organizada com as orientações da franqueadora, e isso fez com que ela se 

abrisse cada vez mais às novas implementações solicitadas. O compartilhamento de boas 

práticas foi encarado como fator-chave para o bom relacionamento. 

A percepção de apoio que a diretora tem por parte da franqueadora se destaca nos 

momentos difíceis e incomuns. Poder compartilhar o ocorrido e elaborar soluções em conjunto 

é o que a deixa mais segura dentro do processo. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 40% para Clã, 0% 

para Hierárquica, 30% para Inovação e 30% para Resultados. 

 

4.2.2 Orientador Educacional 

 

A Orientadora Educacional da matriz, quando questionada sobre valores, citou o 

acolhimento, a confiança, a comunicação e a importância de colocar o ser humano em primeiro 

lugar. 

Sobre a importância do que cada um deveria saber, sentir e viver todos os dias, ela 

ressaltou a relevância da comunicação com empatia e do diálogo acolhedor. Todos se sentem 

incluídos independentemente das diferenças. 

Sobre os fatores mais importantes para o sucesso, ela destacou a dedicação dos 

professores, a entrega do que foi prometido e a mediação de conflitos.  

Sobre as pessoas se sentirem apoiadas e seguras para conversarem com a gestão sobre 

como se sentem, ela separou suas percepções em dois grupos: 

a) corpo discente: os alunos sempre se sentem seguros e apoiados; eles se comunicam com 

tranquilidade e expõem, quando necessário, suas demandas; 
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b) colaboradores: já com relação aos colaboradores, essa postura não é tão generalizada. 

Os mais antigos se sentem confiantes, mas os mais novos geralmente buscam os antigos 

para que estes sejam porta-vozes de determinados assuntos. 

Os comportamentos que geram recompensas estão relacionados à lealdade. Quando 

alguém erra, reconhece e não esconde, gera confiança. No caso dos professores, está mais 

relacionado à aceitação deles pelas turmas.  

As respostas para as perguntas que relacionam a ação da franqueadora para ajudar a 

unidade a alcançar o sucesso e como se dá o processo de transferência de conhecimento foram 

idênticas. Ela ressaltou que a orientação para a execução dos processos e eventos na unidade, 

que é sempre reforçada por WhatsApp, ocorre por meio de uma comunicação assertiva por e-

mail, editais e circulares. Além disso, as reuniões quinzenais online são essenciais para o 

sucesso. 

Sua relação com a franqueadora foi um pouco confusa, porque, no início, ela ajudava a 

criar os manuais, e, depois de um tempo, as demandas já chegavam prontas. Com isso, ela se 

sentiu desprestigiada e confusa, mas, depois de entender o processo de franqueamento, a relação 

foi melhorando e o que se esperava dela ficou cada vez mais definido, gerando estabilidade e 

confiança para a execução do seu trabalho. 

Ao ser perguntada sobre o apoio que recebia da franqueadora, a orientadora disse: “A 

franqueadora sempre está à disposição para ajudar a resolver os problemas mais difíceis e isso 

facilita muita a minha vida” (Orientadora Educacional da matriz). 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 70% para Clã, 0% 

para Hierárquica, 20% para Inovação e 10% para Resultados. 

 

4.2.3 Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

A Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais da matriz, 

com relação aos valores mais fortes em sua unidade, ressaltou a união, o auxílio de um setor ao 

outro, a empatia e a responsabilidade. Disse que, após a pandemia, ela sente esses valores ainda 

mais fortes. 

Quando foi perguntada sobre o que ela acha mais importante que todos saibam, sintam 

e vivam todos os dias, ela destacou a importância de ninguém se sentir só, já que todos são 

peças de uma engrenagem, cada um com a sua importância, mas que, se uma parar, por menor 

que seja, o conjunto não funcionará bem. A equipe precisa estar alinhada com informações e 

visão do todo. 
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Sobre os fatores mais importantes que geram o sucesso na unidade, ela respondeu que 

as pessoas envolvidas determinarão o sucesso da unidade, principalmente os líderes. O líder 

desenvolve um papel crucial nessa trajetória de sucesso. Ele que direciona e une a equipe. Se 

ele fraquejar, tudo desaba. 

Quando perguntada se as pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem com a 

gestão sobre suas percepções, ela respondeu nem sempre. Disse que alguns sentem medo de se 

expressar, principalmente os mais novos. Ela percebe que os professores e os funcionários mais 

novos na escola parecem ter medo sobre o que o outro vai achar sobre o que eles pensam e, 

nessa tentativa de se protegerem, às vezes se retraem. 

A coordenadora destacou que o trabalho sincero, sempre entregando o melhor e se 

dispondo a dar um pouco mais do que o combinado, gera recompensas, como reconhecimento 

e crescimento dentro do colégio. 

Em relação à franqueadora, quando perguntada como ela ajudou no processo para 

alcançar os fatores de sucesso, a entrevistada disse que, no início, ficava muito resistente a 

acatar procedimentos impostos pela franqueadora, mas que, por conta da obediência, começou 

a perceber que os novos processos eram mais eficazes que os anteriores e isso trouxe 

crescimento. O processo de transferência de conhecimento ocorreu principalmente por visitas 

presenciais, ligações e grupos de WhatsApp, mas que, com o passar do tempo, a franqueadora 

começou a formalizar conteúdos por meio de reuniões e circulares; somente as dúvidas são 

tiradas via WhatsApp atualmente. 

Sua relação com a franqueadora melhorou muito. Hoje está muito mais fácil entender o 

papel de cada um dentro do processo. A coordenadora ressaltou: “Entender que a franqueadora 

queria equilibrar ou homogeneizar o serviço que é prestado em cada unidade e que não era um 

problema pessoal me fez crescer e ficar mais segura com o meu trabalho”. 

Depois de tudo o que foi vivido, hoje ela reconhece que tem total apoio da franqueadora 

e um norte a seguir. As reuniões quinzenais são muito importantes. Quando surgem dúvidas ou 

inseguranças, por meio de ligações emergenciais, ela consegue auxílio para resolvê-las. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 40% para Clã, 10% 

para Hierárquica, 20% para Inovação e 30% para Resultados. 

 

4.2.4 Gerente de Recursos Humanos 

 

A Gerente de Recursos Humanos, quando perguntada sobre os valores mais fortes em 

sua unidade, destacou o companheirismo e o trabalho em equipe. Disse que todos os 
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funcionários da unidade são bem unidos e que isso torna o dia leve.  Apesar dos problemas, 

ninguém se sente sozinho; trabalham em conjunto como uma família. 

Sobre a importância do que cada um deveria saber, sentir e viver todos os dias, foi 

enfatizado que o colégio é mais que uma empresa, é uma família, que os funcionários trabalham 

com satisfação e isso vai contagiando os funcionários mais novos. Como as pessoas passam 

mais tempo no trabalho do que em casa, elas devem se sentir bem naquele ambiente, senão gera 

sofrimento e isso acaba atrapalhando o bom andamento dos processos. 

Com relação aos fatores mais importantes para o sucesso da unidade, a gerente ressaltou 

que o bom planejamento financeiro deixa a escola mais forte, o que proporciona bons salários, 

que, por sua vez, deixam funcionários mais felizes. É exatamente isto que a unidade precisa 

para ter sucesso: pessoas felizes, unidas e empenhadas em fazer um bom trabalho. 

Quando perguntada sobre as pessoas se sentirem apoiadas ou não para conversarem 

sobre seus sentimentos, ela disse que isso é um processo de confiança; algumas possuem e 

outras não. Na opinião dela, com o passar do tempo, os relacionamentos vão se estreitando no 

dia a dia, e isso gera mais confiança, fazendo com que os colaboradores se sintam mais à 

vontade para expressarem suas opiniões. No entanto, para quem é recém-chegado, isso é mais 

difícil. Outro ponto que ela destacou é que alguns líderes poderiam ser menos reativos ao 

receberem algumas informações. Isso ajudaria a desenvolver mais rápido esse processo de 

confiança. 

Segundo a entrevistada, pessoas proativas que não se atrasam e demonstram 

responsabilidade recebem reconhecimento e oportunidade de crescimento dentro da unidade. 

A gerente reconheceu que a franqueadora foi fundamental para alcançar os fatores que 

geraram o fortalecimento da unidade. A disseminação de que o colégio, apesar do crescimento 

em rede, não se tornaria frio, mas continuaria valorizando o ser humano, foi essencial para que 

as pessoas continuassem seguras e felizes em suas posições. As reuniões de alinhamento, tanto 

presenciais como online, transmitem os conteúdos necessários para equalizar o funcionamento 

de uma unidade em relação à rede de ensino. “Sempre existem mais de uma maneira para lidar 

com o problema, o importante não é simplesmente resolver e se livrar dele, mas como resolvê-

lo sem ferir nossa cultura, esse é o desafio” (Gerente de Recursos Humanos). 

Ela destacou que a interação nos grupos de WhatsApp é muito construtiva e que a 

colaboração de todos a ajuda muito na resolução dos problemas. 

Sua relação com a franqueadora sempre foi boa. Ela participou da criação dos manuais 

e da validação dos processos, e isso a fez crescer muito. Hoje ela já recebe as orientações mais 

detalhadas, o que facilita muito sua rotina. 



42 
 

O principal apoio que ela destacou foi na área técnica, principalmente na utilização do 

sistema de gestão. Ela reconheceu sua dificuldade em operar o sistema e disse que, sem o apoio 

da franqueadora nesse setor, não conseguiria colocar seu trabalho em dia. Ela ressaltou que 

possui apoio em todos os setores, mas o que ela mais utiliza é o setor técnico. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 50% para Clã, 0% 

para Hierárquica, 20% para Inovação e 30% para Resultados. 

 

4.2.5 Professora de Projeto de Vida 

 

A Professora de Projeto de Vida, quando perguntada sobre os valores que ela considera 

mais forte na unidade matriz, destacou a união, o respeito, a empatia e a verdade. Falou que, 

como ela é antiga, para responder à segunda pergunta, levaria em consideração o contexto 

histórico. Disse que quem chega hoje talvez não entenda algumas coisas, mas ela, por ter 

acompanhado todo o processo de crescimento e formação das franquias, tem uma percepção 

diferente. Ela acredita que os professores mais antigos transbordam felicidade, energia positiva, 

alegria e gratidão por estarem ali. Eles tratam a escola como se fossem deles, e isso é o mais 

importante que todos saibam, sintam e vivam todos os dias. Os mais novos não são tão 

apaixonados assim, mas a influência está acontecendo gradativamente. 

Sobre os fatores mais importantes para o sucesso da unidade, ela destacou a parte de 

infraestrutura, como quadros, aparelhos de ar-condicionado, luminosidade, ambientações, e o 

quadro de funcionários. Ela relatou que as pessoas que estão ali representam o sucesso da 

unidade; todos cresceram e se desenvolveram simultaneamente. Suas histórias se confundem 

com a história da unidade, e isto é o que mais importa para o sucesso: ter pessoas envolvidas, 

inclusive emocionalmente, com o trabalho. 

Ao falar sobre o sentimento de segurança e apoio ao conversarem com a gestão sobre 

como se sentem, ela afirmou, de maneira muito enfática, que ela hoje se sente muito segura e 

que os professores mais antigos também, mas essa mesma certeza não ocorre quando 

perguntada sobre os professores recém-chegados na unidade e sobre o time administrativo. A 

professora disse que não acredita que todos se sintam à vontade. As pessoas possuem medo, e 

ela acaba sendo uma porta-voz de muitos ali, até por conta da sua segurança ao motivar pessoas 

a buscarem a gestão para o diálogo. 

Ela relatou que, para uma pessoa ser recompensada ou reconhecida, precisa entregar 

mais do que o acordado, precisa estar comprometida com os processos e se relacionar bem com 
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os alunos. Destacou que o cuidado com a imagem pessoal e a participação nos eventos são 

importantes, mesmo que não sejam obrigatórios, garantem bons frutos à escola. 

Com a chegada da franqueadora, a professora comentou que tudo foi profissionalizado 

e que todos saíram da zona de conforto. Segundo ela, isso foi maravilhoso para o crescimento 

profissional de todos na unidade. Já não se aceitava mais qualquer tipo de trabalho, qualquer 

entrega. Tudo começou a ter mais qualidade, e isso se mostrava também por meio dos materiais 

produzidos, site, propagandas e aplicativos. 

Os cursos de capacitação oferecidos pela franqueadora de forma remota, as reuniões 

quinzenais, as lives e as reuniões presencias foram os meios para a transferência de 

conhecimento e práticas.  

A relação com a franqueadora evoluiu de maneira extraordinária. A professora declarou: 

 

Os cursos não eram somente focados na parte técnica, como, por exemplo, dar uma boa 
aula, ter um quadro melhor organizado ou montar uma apresentação de slides, a 
franqueadora nos trouxe conteúdos sobre como cuidar da nossa voz, a importância dos 
exercícios físicos, autoimagem e vestimenta e cursos de investimentos. Todo esse 
cuidado nos aproximou ainda mais (Professora do Projeto de Vida). 

 

Quando perguntada sobre qual apoio ela tem ou teve para executar o seu trabalho, a 

professora respondeu que o sentimento é de acolhimento e que há sempre alguém zelando por 

ela. Isso a faz se sentir segura e reflete em uma entrega melhor no seu dia a dia. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 40% para Clã, 10% 

para Hierárquica, 20% para Inovação e 30% para Resultados. 

 

4.3 Unidade franqueada 

 

Na unidade franqueada, também foram entrevistadas cinco pessoas, sendo elas as 

principais lideranças ocupantes dos cargos já mencionados. 

 

4.3.1 Diretor de Unidade 

 

O Diretor da Unidade franqueada, quando foi perguntado sobre os valores que ele 

considera mais forte em sua unidade, destacou a união, o comprometimento da equipe, a 

confiança e o sentimento de dono que cada um possui. 

Com relação ao que ele considera importante que todos saibam, sintam e vivam todos 

os dias, ele disse que as pessoas precisam entender que o Colégio Força Máxima é um colégio 
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de oportunidades, que aproveita as pessoas que já trabalham internamente para crescer, mas 

elas precisam estar prontas para o crescimento. Se as pessoas souberem, sentirem e viverem 

essa expectativa de crescimento, ele acredita que elas trabalharão mais motivadas e felizes. 

O diretor considera como fator mais importante para o crescimento da escola a união da 

equipe. Ele acrescentou: “Se todos entendem o propósito da escola, tudo fica mais fácil. O 

funcionário precisa entregar mais, além do combinado” (Diretor de Unidade franqueada). 

Sobre as pessoas se sentirem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão sobre 

como se sentem, ele acredita que todos se sentem seguros e confiantes. Segundo o diretor, 

nenhum funcionário foi prejudicado ou dispensado por colocar suas opiniões, portanto ele 

acredita que todos possuem esse apoio. 

Para conseguir reconhecimento, financeiro ou não, o funcionário precisa trabalhar feliz, 

com brilho nos olhos, ter proatividade para ajudar a resolver problemas, ver uma coisa errada e 

querer acertar, mesmo não sendo do seu setor. 

Quando questionado sobre a atuação da franqueadora nos fatores que geram o sucesso, 

ele salientou que a franqueadora gera insights importantes para a resolução dos problemas. 

“Nem sempre ela traz a solução pronta, mas com debates a gente acaba chegando na melhor 

solução” (Diretor de Unidade franqueada). A franqueadora potencializa as ações da unidade, 

principalmente, no setor comercial. As práticas são inovadoras, ajudam a conhecer o mercado 

e dão o melhor direcionamento para as tomadas de decisão. 

Na identificação dos processos de transferência de conhecimento e práticas, ele destacou 

a importância das reuniões semanais, das reuniões de feedbacks, dos treinamentos presencias e 

dos editais. Destacou que os e-mails servem mais para formalizar. Além disso, para que se 

consiga colocar em prática tudo o que está no papel, a reunião individual e o compartilhamento 

de boas práticas que ocorrem via grupos de WhatsApp são importantes. 

Sobre a sua relação com a franqueadora, ele afirmou ser excelente e em crescente 

evolução. A franqueadora agrega experiências positivas e está sempre à disposição no 

acompanhamento dos projetos. Ele finalizou dizendo: “sem o apoio contínuo da franqueadora, 

seria impossível colocar em prática tudo o que a gente aprende na implantação” (Diretor de 

Unidade franqueada). 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ele distribuiu 40% para Clã, 20% 

para Hierárquica, 0% para Inovação e 40% para Resultados. 
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4.3.2 Orientador Educacional 

 

A Orientadora Educacional identifica o acolhimento, a confiança e a união dos 

funcionários como os principais valores existentes na unidade fraqueada. 

A percepção de família, a comunicação com empatia e o diálogo acolhedor são pontos 

importantes para que todos saibam, sintam e vivam todos os dias na unidade. 

Com relação aos fatores mais importantes para o sucesso da unidade, ela destacou a 

comunicação e o comprometimento de todos os funcionários. Acrescentou: “se todos 

trabalharem em harmonia e sintonia, vamos crescer” (Orientadora Educacional). 

Quando questionada se as pessoas se sentiam seguras e apoiadas ao conversarem com a 

gestão sobre seus sentimentos, ela disse que se sentia muito segura e acreditava que todos os 

outros também, mas que não era uma certeza. 

Para conseguir reconhecimento na unidade, as pessoas precisam ser leais e mostrar que 

querem crescer, que estão dispostas a aprender além do que é necessário para a execução do 

seu trabalho rotineiro. 

A entrevistada reconheceu que a franqueadora foi fundamental para alcançar os fatores 

que geraram o fortalecimento da unidade. Ela declarou: “através da orientação sobre os 

processos, eventos, se todos estão seguros com as informações, enfim, existe uma preocupação 

para que tudo realmente dê certo” (Orientadora Educacional). 

Sobre o processo de transferência de conhecimento e práticas, ela destacou e-mails, 

editais, circulares e reuniões quinzenais online como os principais meios para a realização desse 

processo. 

Sua relação com a franqueadora evoluiu bastante e vem melhorando com o passar do 

tempo, devido à relação estreita de trabalho, respeito e empatia que a franqueadora vem 

demonstrando. 

Segundo ela, a franqueadora sempre está pronta a ajudar nos mais variados casos. A 

orientadora destacou os grupos de WhatsApp como a ferramenta mais ágil para a troca de 

informações e esclarecimento de dúvidas. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 70% para Clã, 15% 

para Hierárquica, 0% para Inovação e 15% para Resultados. 
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4.3.3 Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

A Coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais da unidade 

franqueada destacou que a união dos funcionários, a confiança, a proatividade e o brilho nos 

olhos são os valores mais fortes no colégio. 

Quando questionada sobre o que era mais importante para que todos saibam, sintam e 

vivam todos os dias, ela ressaltou que viver a cultura da escola era muito importante. É 

necessário ter a consciência de que tudo o que precisa ser feito deve ser realizado da melhor 

maneira possível, com alegria e ânimo. Viver em um local onde a bronca se torna um conselho 

e onde ninguém está sozinho é uma referência importante no dia a dia. 

Para que a unidade cresça ainda mais, a organização é primordial. Mesmo com 

imprevistos, a organização acaba gerando uma boa experiência para o cliente. Para ter sucesso, 

o cliente precisa estar satisfeito. 

Com relação às pessoas se sentirem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão 

sobre como se sentem, a coordenadora acredita que ela é uma porta-voz das mulheres e acaba 

exercendo o papel de mediadora. Entretanto, com relação aos homens, ela não consegue ter a 

percepção se eles possuem essa segurança ou não. 

Sobre os comportamentos que geram recompensas e reconhecimentos, ela disse que o 

fato de ser comprometido e fazer o combinado já gera o elogio, mas, para ter recompensas 

maiores ou até financeiras, é importante fazer algo a mais. Isso não é obrigatório, no entanto, 

quem faz algo além do combinado sempre é surpreendido positivamente. 

Nos aspectos envolvendo a franqueadora e como esta a ajudou no processo para alcançar 

os fatores de sucesso, a coordenadora se sentiu muito apoiada, principalmente porque ela foi 

trabalhar fora da sua região de conhecimento, ou seja, ela não conhecia o público local e quais 

eram suas demandas. A franqueadora a todo momento buscou informações e dados importantes 

para que as decisões fossem tomadas de maneira mais segura.  

Além das visitas técnicas de implantação, sempre que ela solicitava, a franqueadora 

enviava uma especialista para ajudar. As reuniões quinzenais também contribuíram para o 

processo de transferência de conhecimento e práticas. 

A relação com a franqueadora foi fluindo de forma leve e cada vez mais significativa. 

No início, a coordenadora acreditava que existiam ordens a serem cumpridas, sem 

questionamentos, e isso gerava um sentimento ruim. Entretanto, com a melhora na 

comunicação, ela passou a perceber que a franqueadora sempre dava orientações. Esse foi o 

ponto-chave para que a relação ficasse ainda melhor, pois esta passou a ser de mão dupla.  
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O apoio da franqueadora relatado pela entrevistada foi total desde o início. Os grupos 

para tirar dúvidas, quase que instantaneamente, ajudaram muito na execução do trabalho da 

coordenadora, que demonstrou ter um senso de urgência muito grande nas resoluções de 

problemas. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 80% para Clã, 10% 

para Hierárquica, 0% para Inovação e 10% para Resultados. 

 

4.3.4 Gerente de Recursos Humanos 

 

A Gerente de Recursos Humanos, ao ser questionada sobre os valores mais fortes na sua 

unidade, destacou a liderança, o sentimento de família e a organização departamental. Salientou 

que, apesar de ser um ambiente familiar, existem hierarquias. 

Ela afirmou que é muito importante cada indivíduo entender o seu valor e saber a 

importância do seu cargo; todos precisam se sentir importantes dentro do processo. 

Entre os fatores de sucesso, ela destacou a clareza nas regras. Para definir até que ponto 

cada um pode ir, é necessária uma estrutura organizada e bem definida. Ela acredita em um 

ambiente familiar, mas formal. 

Com relação às pessoas se sentirem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão 

sobre como se sentem, ela acredita que as pessoas têm medo de falar e que existe um caminho 

ainda a ser percorrido nesse aspecto. 

Ela acredita que, quando o funcionário supera as expectativas do cargo ou da tarefa que 

lhe é imposta, ele recebe reconhecimento e recompensas. Quando suas ações trazem benefícios, 

geralmente existe uma remuneração extra. Quando o funcionário se relaciona bem com todos, 

não falta e não atrasa, ele também cresce na escola. Com relação aos professores, para ganhar 

destaque e reconhecimento, eles precisam ter carisma e as turmas precisam gostar deles. 

Ao ser perguntada sobre como a franqueadora ajudou no processo para alcançar os 

fatores de sucesso, ela disse que a franqueadora é sempre bem presente e esclarece as dúvidas 

que surgem, mas esperava que as ações fossem mais ativas e menos reativas, principalmente 

em seu setor. 

O processo de transferência de conhecimento e práticas ocorre principalmente por meio 

do Hangout do Google, dos e-mails e dos treinamentos presenciais. Ela acha que faltam 

reuniões quinzenais como existem em outros departamentos. 
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Com relação à evolução da relação com a franqueadora, ela garantiu que sempre foi boa, 

mas um pouco distante em seu departamento. Na percepção dela, outros departamentos são 

monitorados de maneira mais frequente. 

Sobre o apoio que ela tem para a execução do seu trabalho, ela acredita que poderia ser 

mais ativo e menos passivo. Ela afirmou que, sempre que solicita, é prontamente respondida, 

mas gostaria que as informações chegassem antes mesmo da solicitação. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 60% para Cã, 35% 

para Hierárquica, 0% para Inovação e 5% para Resultados. 

 

4.3.5 Professora de Projeto de Vida 

 

A Professora de Projeto de Vida da unidade franqueada, ao ser questionada sobre os 

valores que considera mais forte em sua escola, destacou a liderança. Em sua argumentação, 

comentou que os funcionários precisam ser protagonistas em suas funções. 

O grande diferencial da escola é a energia das pessoas, e isso ela nunca sentiu em 

nenhum colégio. Na opinião da professora, a vibração, a jovialidade da equipe, a alegria no 

trabalho e a vontade de fazer certo são os elementos mais importante que todos saibam, sintam 

e vivam todos os dias. 

Quando questionada sobre os fatores mais importantes para o sucesso da unidade, ela 

ressaltou que a gestão de pessoas é muito importante. Com o amparo aos professores e a 

empatia, por mais profissional que a escola seja com relação aos prazos e à cobrança de 

materiais, tudo é feito de forma leve, sem aquela pressão. 

Com relação às pessoas se sentirem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão 

sobre como se sentem, ela acredita que o principal gestor, que é o Diretor de Unidade, possui 

esse perfil acessível aos funcionários, mas que, diante de tantas demandas, nem sempre este 

consegue ter tempo para atender a todos. Para ela, é necessário ter mais gestores com esse perfil. 

Para uma pessoa receber algum reconhecimento ou recompensa, o bom relacionamento 

é fundamental. Se for professor, ele precisa ter sintonia com os alunos e participar dos eventos 

da escola. Para os demais cargos, ser solícito e ajudar o outro é um comportamento que gera 

reconhecimento. 

Quando a professora foi questionada sobre como a franqueadora ajudou no processo 

para alcançar os fatores de sucesso, ela não entendia quais pessoas faziam parte da franqueadora 

e quais eram da unidade. Não estava bem definido para ela de quem vinha a ajuda: se era da 
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própria unidade ou da franqueadora. Entretanto, quando foram citados nomes, ficou explícito 

que a franqueadora era quem atuava. Isso gerou grande surpresa durante a entrevista. 

Nos processos de transferência de conhecimento e práticas, foram destacadas as 

reuniões quinzenais e os vídeos de outros professores mais experientes explicando a 

metodologia e as aplicações práticas na sala de aula, com sugestões de enredo e pano de fundo 

para as aulas. Foi destacada também a importância dos grupos de WhatsApp, não só pelo 

compartilhamento de boas práticas e conteúdo, mas também pela integração e pelo sentimento 

de pertencimento. 

Sobre a relação da franqueadora com seu trabalho, ela informou que foi muito ativo no 

início, mas que agora é bem esporádico, ou seja, foi muito intenso durante o primeiro ano e, 

agora que ela já se sente mais segura na aplicação, esse contato foi reduzido. Por outro lado, os 

grupos de WhatsApp continuam contribuindo significativamente. 

Com relação ao apoio por parte franqueadora, ela o recebeu de forma individualizada e 

constante até aprender a conduzir as aulas de Projeto de Vida. 

Sobre os tipos de culturas, segundo suas percepções, ela distribuiu 70% para Clã, 30% 

para Hierárquica, 0% para Inovação e 0% para Resultados. 

 

  



50 
 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os principais resultados deste trabalho com relação às percepções dos executivos 

merecem uma discussão aprofundada. Serão abordadas neste capítulo, a homogeneidade da 

percepção sobre a tipologia de cultura dentro da unidade matriz e a atuação da franqueadora 

(seção 5.1); a homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura dentro da unidade 

franqueada e a atuação da franqueadora (seção 5.2); as percepções da unidade matriz e da 

franqueadora (seção 5.3); as percepções da unidade franqueada e da franqueadora (seção 5.4); 

as percepções dos entrevistados ocupantes do mesmo cargo em unidades diferentes (seção 5.5); 

e as percepções da unidade matriz e da unidade franqueada (seção 5.6). 

 

5.1 A homogeneidade da percepção sobre a tipologia a ser implantada pela franqueadora 

 

Nas três entrevistas realizadas na franqueadora, os executivos se mostraram bem 

alinhados com suas respostas e demonstraram ter um bom nível de conhecimento sobre a cultura 

organizacional e a importância dela no sucesso das unidades. 

Foi citada a importância dos elementos visuais e da padronização de layouts, não só por 

ser uma demanda específica dos sistemas de franquias, mas por também representar uma 

dimensão que está relacionada ao fenômeno organizacional, chamada de artefatos visíveis 

conforme propôs Schein (2004). Nesse nível, também encontramos os manuais de operação 

fornecidos pela franqueadora, que são ferramentas formais de transferência de conhecimento, 

assim como e-mails, editais e circulares. 

As informações recebidas de maneiras informais, como WhatsApp e ligações, estão mais 

associadas ao sentido de orientar os líderes das unidades sobre como se comportarem em 

diversas situações envolvendo problemas e conflitos. 

Os valores explícitos marcam um comportamento de preocupação com o bem-estar das 

pessoas. A empatia e o respeito foram citados frequentemente ao longo das entrevistas. 

Ao final das entrevistas, a fim de materializar a percepção dos executivos e também 

visualizar possíveis contradições, foram apresentados os tipos de cultura organizacional, 

segundo Cameron e Quinn (2006), e, com isso, constatou-se coerência e homogeneidade entre 

os executivos da franqueadora. Isso confirma a hipótese de que os objetivos estão bem definidos 

dentro da franqueadora e que os envolvidos no processo de transferência de conhecimento 

sabem exatamente o que querem implantar. 

A tabela 2 abaixo sintetiza as respostas dos três executivos sobre os tipos de cultura: 
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Tabela 2 — Resultado dos percentuais dos executivos da franqueadora 

Cargo 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

COO 70% 0% 30% 0% 

Diretora de RH 60% 0% 30% 10% 

Diretor Comercial 80% 0% 10% 10% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

Comparando os percentuais em cada tipo, verificamos que a Cultura tipo Clã é a que 

se deseja implantar de forma predominante, alcançando uma média de 70% entre os 

entrevistados, ou seja, o foco está no ambiente interno e na flexibilidade, possibilitando a 

colaboração e a valorização do trabalho em equipe, e sempre buscando um alto 

comprometimento das pessoas. É justamente nesse ponto que ocorrem as recompensas e os 

reconhecimentos. 

Ocorreu um alinhamento perfeito no que se refere à Cultura Hierárquica, ou seja, os 

executivos da franqueadora não querem implantar nenhum aspecto dessa cultura. Os três 

executivos sugerem um percentual entre 10% e 30% para a Cultura de Inovação, reforçando o 

foco na flexibilidade e na capacidade de adaptação. 

Por fim, os executivos de recursos humanos e comercial mostraram alinhamento ao 

indicarem 10% para a Cultura de Resultados. Ambos departamentos possuem certo grau na 

cobrança por produtividade e alcance de metas, que direcionam para o crescimento, aspecto 

remetido ao sucesso. Esse ponto orienta o foco para o ambiente externo, principalmente na 

presença no mercado. 

Para explicitar a homogeneidade na franqueadora, foi preparada a tabela 3 com as 

médias percentuais obtidas das percepções entre os três executivos entrevistados.  

 

Tabela 3 — Resultado das médias percentuais da franqueadora 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Franqueadora 70% 0% 23% 7% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
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Todas as respostas das entrevistas foram condizentes com os percentuais atribuídos às 

tipologias de cultura. 

 

5.2 A homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura dentro da unidade matriz 

e a atuação da franqueadora  

 

Nas cinco entrevistas realizadas na unidade matriz, os líderes se mostraram bem 

alinhados de uma forma geral. As percepções sobre os valores sempre permearam o trabalho 

em equipe. Mesmo que alguns não falassem explicitamente o termo, o grau de importância 

demostrada ao comprometimento que cada membro da unidade deveria ter ficou muito 

explícito. 

Todos ressaltaram que um ambiente familiar, com pessoas felizes trabalhando com 

brilho nos olhos, proporcionará o sucesso da unidade. No entanto, também houve a preocupação 

com a infraestrutura da unidade para que se alcançasse tal sucesso.  

Ocorreu também grande homogeneidade no que diz respeito aos comportamentos 

necessários para o crescimento dos funcionários dentro da empresa. Todos citaram que o 

comprometimento e a necessidade de entregar mais do que é esperado eram essenciais para a 

valorização e o reconhecimento da pessoa. 

As divergências ocorreram nas percepções sobre a atuação da franqueadora na unidade. 

A orientadora e a professora, que atuam diretamente com os alunos em sua rotina, tiveram a 

percepção que a franqueadora transmite seu conhecimento de forma eficaz, agrega valor, 

inclusive para o crescimento pessoal, e ajuda muito no crescimento da unidade. A relação 

evoluiu de maneira agradável, e tiveram todo o apoio na execução de suas tarefas.  

Já a diretora, a coordenadora e a gerente, que atuam diretamente com os funcionários 

em sua rotina, acharam tudo muito confuso no início, principalmente porque a unidade matriz 

foi utilizada como modelo de replicação, ou seja, todas as três líderes participaram da criação 

dos manuais e descritivos das funções. Isso configura autoridade no processo. Quando uma 

franquia é implantada, essa autoridade passa a ser da franqueadora, que é formada por 

executivos externos à unidade. Isso gerou um sentimento de depreciação, que foi revertido 

quando as trocas de conhecimento começaram a ocorrer e a transferência de conhecimento 

passou a ser em mão dupla. 

Após apresentar os tipos de cultura organizacional segundo Cameron e Quinn (2006), 

os líderes da unidade matriz distribuíram os percentuais da seguinte forma (tabela 4): 
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Tabela 4 — Resultado dos percentuais dos líderes da unidade matriz 

Cargo 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Diretor de Unidade 40% 0% 30% 30% 

O.E. 70% 0% 20% 10% 

Coordenadora 40% 10% 20% 30% 

Gerente de RH 50% 0% 20% 30% 

Professora 40% 10% 20% 30% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

Podemos perceber que, apesar da variação nos percentuais, existe a predominância da 

Cultura tipo Clã, inclusive com percentuais bem equalizados entre a diretora, a coordenadora, 

a gerente e a professora; somente a orientadora pontuou bem acima. Em segundo plano, aparece 

a Cultura de Resultados, igualmente pontuada pelas mesmas líderes, com exceção, novamente, 

da orientadora. Por fim, ainda há a percepção sobre aspectos da Cultura de Inovação. 

Para explicitar a homogeneidade na unidade matriz, foi preparada a tabela 5 com as 

médias percentuais obtidas das percepções entre os cinco líderes entrevistados. As respostas 

das entrevistas foram condizentes com os percentuais atribuídos às tipologias de cultura. 

 

Tabela 5 — Resultado das médias percentuais da unidade matriz 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Unidade Matriz 48% 4% 22% 26% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

5.3 A homogeneidade da percepção sobre a tipologia de cultura dentro da unidade 

franqueada e a atuação da franqueadora 

 

Entrevistando os cinco líderes na unidade franqueada, apesar de ocorrerem um certo 

grau de equilíbrio entre as percepções, em cada aspecto, aparecia um líder destoando dos 

demais. No entanto, essa divergência não foi apresentada sempre pelo mesmo cargo, houve a 

variação não só da percepção em aspectos, mas também em cargos diferentes. 

Sobre os valores, o diretor, a orientadora e a coordenadora tiveram as falas bem 

parecidas, valorizando o trabalho em equipe, a união e o ser humano. Destacaram a 

proatividade, a dedicação e o brilho nos olhos como fatores essenciais para o sucesso. A gerente 
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também destacou a liderança como valor e a organização departamental como fator para o 

sucesso. Já a professora apontou a alegria como valor e a energia como fator do sucesso. 

Com relação aos comportamentos que geram recompensas e reconhecimento, tivemos 

um alinhamento entre o diretor, a coordenadora, a gerente e a professora, que apontaram o 

comprometimento, o bom relacionamento e a entrega a mais do que o esperado. Já a orientadora 

disse que a lealdade seria o principal comportamento: mesmo que uma pessoa erre, se ela for 

honesta, recebe o reconhecimento.  

No reconhecimento da atuação da franqueadora no processo, a divergência apareceu por 

parte da professora, que não conseguiu identificar quem era da franqueadora. Na visão dela, 

todo o trabalho ocorria por parte da própria unidade. Na entrevista, ao serem mencionados os 

nomes dos executivos da franqueadora, ela começou a descrever os processos com equidade 

aos demais. No entanto, isso não estava no nível de consciência, a qual só foi alcançada com a 

disponibilização das informações, ao final da entrevista, por parte do entrevistador.  

Já os demais tinham a percepção alinhada sobre o papel da franqueadora, seus 

executivos e a atuação desta. Conseguiram destacar os processos de transferência de 

conhecimento, dando destaque às reuniões periódicas, e estavam bem conscientes sobre o apoio 

e a relação entre eles e a franqueadora. 

Após apresentar os tipos de cultura organizacional segundo Cameron e Quinn (2006), 

os líderes da unidade franqueada distribuíram os percentuais da seguinte forma (tabela 6): 

 

Tabela 6 — Resultado dos percentuais dos líderes da unidade franqueada 

Cargo 
Tipo de Cultura  

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Diretor de Unidade 50% 20% 0% 30% 

O.E. 70% 15% 0% 15% 

Coordenadora 80% 10% 0% 10% 

Gerente de RH 60% 35% 0% 5% 

Professora 70% 30% 0% 0% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

Podemos perceber que, apesar da variação nos percentuais, existe a predominância 

acentuada para a Cultura tipo Clã; apenas o Diretor da Unidade não a acentuou tanto. Em 

segundo plano, aparece a Cultura Hierárquica com um percentual considerável, mesmo 

possuindo percentuais bem variados atribuídos pelos entrevistados. Tal cultura está presente na 
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percepção de todos. Mesmo que, aparentemente, haja elementos culturais contraditórios, isso é 

possível porque existe uma predominância de uma sobre a outra (HANDY, 1980). 

Ocorreu uma unanimidade na percepção sobre a Cultura de Inovação. Todos atribuíram 

um percentual igual a zero. Isso ocorre pelo fato de a franquia ter orientação frequente para 

sempre seguir os manuais, o que desestimula a inovação e a criatividade. 

Por fim, a Cultura de Resultados, apesar de não aparecer na percepção da professora, 

tem uma pontuação pequena entre a orientadora, a coordenadora e a gerente, e ainda aparece 

como a segunda maior presença na percepção do diretor, que é o principal líder da unidade. Isso 

reflete a cobrança pelo crescimento que é demandado sobre o cargo. 

Para explicitar a homogeneidade na unidade franqueada, foi preparada a tabela 7 com 

as médias percentuais obtidas das percepções entre os cinco líderes entrevistados. As respostas 

das entrevistas foram condizentes com os percentuais atribuídos às tipologias de cultura. 

 

Tabela 7 — Resultado das médias percentuais da unidade franqueada 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Unidade Franqueada 66% 22% 0% 12% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

5.4 Percepções da unidade matriz e da franqueadora 

 

Para comparar a tipologia mapeada na franqueadora com a tipologia mapeada na 

unidade matriz, foi feita a tabela 8 com as médias percentuais atribuídas para cada tipo de 

cultura. 

 

Tabela 8 — Resultado das médias percentuais da franqueadora e da unidade matriz 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Franqueadora 70% 0% 23% 7% 

Unidade Matriz 48% 4% 22% 26% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
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É observado que a franqueadora propõe uma cultura mais acentuada para o tipo Clã. No 

entanto, apesar de não ter essa percepção tão acentuada, a unidade matriz a percebe como a 

mais presente entre as quatro culturas. 

Existe o alinhamento entre o que é proposto pela franqueadora e o que é percebido pela 

unidade matriz nas Culturas Hierárquicas e de Inovação. Ambas atingiram um percentual muito 

próximo. 

A divergência significativa foi observada na percepção da Cultura de Resultados. Nela, 

as lideranças demandam metas para serem atingidas e os critérios de sucesso envolvem aspectos 

como presença no mercado. Apesar de esse não ser o objetivo da franqueadora enquanto 

implantação cultural, existe o acompanhamento dos indicadores-chaves para a manutenção da 

saúde financeira e pedagógica da unidade. A necessidade de acompanhar esses índices pode ser 

interpretada como meta a ser atingida, o que justifica o percentual elevado nesse tipo de cultura. 

Outro ponto que pode ser destacado é a própria essência dos sistemas de franquias, que são 

criados para que haja uma rápida expansão e ocupação do mercado, aspecto bem presente na 

Cultura de Resultados. 

 

5.5 Percepções da unidade franqueada e da franqueadora 

 

Para comparar a tipologia mapeada na franqueadora com a tipologia mapeada na 

unidade franqueada, foi feita a tabela 9 com as médias percentuais atribuídas para cada tipo de 

cultura. 

 

Tabela 9 — Resultado das médias percentuais da franqueadora e da unidade franqueada 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Franqueadora 70% 0% 23% 7% 

Unidade Franqueada 66% 22% 0% 12% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

É observado que a franqueadora propõe uma cultura mais acentuada para o tipo Clã e 

que a unidade franqueada adere a essa implantação, obtendo uma média percentual bem 

próxima àquela apresentada pela franqueadora. 

Apesar do alinhamento na predominância da Cultura tipo Clã, o objetivo da 

franqueadora era que a franqueada não tivesse nenhuma percepção correspondente aos aspectos 
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relacionados à Cultura Hierárquica. No entanto, esta é a segunda de maior presença percebida 

na unidade franqueada. Ao verificar a definição para essa tipologia que, conforme propuseram 

Cameron e Quinn (2006), retrata um local de trabalho com funções e processos bem definidos, 

eficientes e padronizados, percebe-se que essas são características provenientes do modelo de 

franquias. Além da necessidade de seguir a padronização, os líderes acabam atuando também 

como supervisores das pessoas e dos processos, justamente para garantir a padronização. Ou 

seja, apesar de a franqueadora não ter como objetivo cultural implementar a Cultura 

Hierárquica, a unidade franqueada acaba tendo essa percepção, porque esta apresenta aspectos 

ligados ao modelo de negócio.  

Isso também justifica o fato de a unidade franqueada ter atribuído percepção zero aos 

aspectos que envolvem a Cultura de Inovação, pois, em uma unidade franqueada, pouco espaço 

se tem para inovar. O maior incentivo aos funcionários é para a replicação de processos já 

testados e validados. 

Por fim, franqueadora e franqueada voltam a se alinhar quando as percepções sobre a 

Cultura de Resultados são analisadas. Ambos os grupos verificaram poucos aspectos presentes 

e alcançaram um baixo percentual para esse tipo de cultura. 

 

5.6 Percepções da unidade matriz e da unidade franqueada 

 

Para comparar a tipologia mapeada na unidade matriz com a tipologia mapeada na 

unidade franqueada, foi feita a tabela 10 com as médias percentuais atribuídas para cada tipo 

de cultura. 

 

Tabela 10 — Resultado das médias percentuais da unidade matriz e da unidade franqueada 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Unidade Matriz 48% 4% 22% 26% 

Unidade Franqueada 66% 22% 0% 12% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

Para as duas unidades, a cultura dominante é a do tipo Clã. No entanto, essa 

predominância possui percentuais bem distintos com menor representatividade na unidade 

matriz. Isso derruba a hipótese mais trivial de que a unidade mais antiga ou a replicadora seria 

mais aderente à cultura que se pretende implantar pela franqueadora. 
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A Cultura Hierárquica é a segunda de maior força na unidade franqueada e representa a 

de menor expressão na unidade matriz. Isso indica que a unidade franqueada está mais propensa 

a cumprir as padronizações abordadas pela franqueadora e que, além de os líderes atuarem 

como supervisores das pessoas, eles enxergam que o local é bem estruturado, possuindo funções 

e processos bem definidos.  

Já na unidade matriz, a segunda cultura de maior força é a de Resultados. Isso indica 

que a matriz possui uma forte relação com os objetivos da franqueadora. Como franqueadora, 

um de seus principais objetivos é a presença no mercado, e, pela proximidade que as duas 

operações possuem, isso pode ocasionar a apropriação dos objetivos, gerando essa percepção 

do sucesso associado ao cumprimento de metas. 

Por último, a Cultura de Inovação foi a que demostrou a maior divergência percentual 

nas indicações. Enquanto a unidade matriz sugere 22% na aderência a essa cultura, a unidade 

franqueada sugere 0%, ou seja, esta não percebe um ambiente que estimule à inovação. Isso 

ocorre devido ao fato de a unidade matriz ser usada como unidade teste para novos produtos e 

serviços. Nesse local, as lideranças valorizam a capacidade de adaptação e o 

empreendedorismo. Assim, quando um produto ou serviço é implantado com sucesso, a 

franqueadora se apropria dele e o dissemina nas unidades franqueadas como modelo a ser 

seguido. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões do presente estudo. Procura-se responder 

às perguntas e aos objetivos da pesquisa a partir de uma síntese da discussão dos resultados. 

Em seguida, são apresentadas as limitações e as sugestões de pesquisas futuras. 

 

6.1 Conclusões 

 

Este trabalho visou contribuir com o tema da implantação da cultura organizacional nas 

escolas da educação básica levando em consideração o contexto das franquias. A relevância do 

tema se justifica pela importância que a cultura organizacional possui para o sucesso das 

organizações. Buscou-se analisar até que ponto se consegue implantá-la em uma expansão pelo 

modelo de franquias, que geralmente é escolhido quando se pretende expandir de maneira 

rápida e descentralizada — fatores que dificultam a implantação da cultura. O objetivo da 

pesquisa foi identificar até que ponto a cultura organizacional da franqueadora é absorvida pela 

unidade matriz e pela unidade franqueada. Para isso, a pesquisa cumpriu algumas etapas, tais 

como: escolher as tipologias de cultura que seriam abordadas; identificar qual é a cultura 

organizacional desejada pela franqueadora; identificar qual é a cultura da unidade matriz; 

identificar qual é a cultura da unidade franqueada; identificar o processo de transferência de 

informações entre franqueador e franqueado; e descrever a percepção dos envolvidos no 

processo de cada local e compará-las. 

Foram escolhidos e apresentados no referencial teórico desta pesquisa quatro tipos de 

cultura organizacionais segundo propuseram Cameron e Quinn (2006): Cultura tipo Clã, 

Cultura Hierárquica, Cultura de Inovação e Cultura de Resultado. 

A cultura que a franqueadora deseja implantar é predominantemente a do tipo Clã, mas 

com alguns traços da Cultura de Inovação e poucos aspectos da Cultura de Resultados. 

Era de se esperar que a unidade matriz, devido ao tempo de operação e ao acesso mais 

frequente ao CEO do grupo, pudesse ser bem aderente ao modelo proposto pela franqueadora. 

Isso se confirmou na predominância da Cultura tipo Clã e na equalização percentual nas 

Culturas de Inovação e Hierárquica. No entanto, a matriz, de maneira confusa, aderiu à 

percepção dos objetivos da franqueadora e não ao que esta pretendia implantar. Em outras 

palavras, a franqueadora tem como cerne de sua operação o crescimento por meio de metas, 

mas não é isso que se pretende implantar nas unidades. Pela proximidade das operações, a 

unidade matriz acabou aderindo aos aspectos provenientes desse tipo de cultura. 
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Como a unidade franqueada tem menos tempo de operação e menos contato com o CEO 

do grupo, era de se esperar que, nessa unidade, pudesse haver divergência na predominância do 

tipo de cultura, mas isso não se confirmou. Apesar do pouco tempo, a unidade franqueada 

mostrou maior proximidade percentual na percepção da cultura predominante, porém, na 

cultura secundária, teve percepção zero, mostrando grande ineficácia para a implantação dos 

aspectos referentes à Cultura de Inovação. Os aspectos que apareceram de forma secundária na 

unidade franqueada são provenientes do modelo de franquia, basicamente relacionados à 

padronização dos processos e aos líderes atuando como supervisores de pessoas e processos. 

As transferências de informações entre franqueador e franqueado se dividiram em dois 

aspectos: 

a) meio formal: treinamentos periódicos expositivos, manuais de operação, editais, 

circulares e e-mails; 

b) meio informal: reuniões periódicas, visitas, ligações e mensagens via WhatsApp. 

As percepções de todos os entrevistados dentro dos seus locais de trabalho foram 

descritas, mapeadas e posteriormente comparadas entre si. A tabela 11 compara 

percentualmente os tipos de culturas após serem extraídas as médias de cada grupo. 

 

Tabela 11 — Resultado das médias percentuais da franqueadora, da unidade matriz e da 

unidade franqueada 

Local 
Tipo de Cultura 

Clã Hierárquica Inovação Resultados 

Franqueadora 70% 0% 23% 7% 

Unidade Matriz 48% 4% 22% 26% 

Unidade Franqueada 66% 22% 0% 12% 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados no roteiro de entrevista semiestruturado 

(2022) 
 

Pode-se perceber que a cultura predominante é a mesma em todas as unidades, mas, 

quando se verifica alguns aspectos secundários, a unidade matriz tendencia não só para a 

inovação, como é sugerido pela franqueadora, mas também para o propósito da franqueadora, 

que é a expansão. Por outro lado, a unidade franqueada adere à Cultura Hierárquica, que 

intrinsicamente reside no ambiente das redes de franquias.  
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6.2 Limitações da pesquisa 

 

As conclusões desta pesquisa não devem ser generalizadas indiscriminadamente por 

decorrência de alguns fatores limitantes. Embora o número de entrevistas dentro de cada local 

tenha sido satisfatório devido ao critério da saturação utilizado pelo autor, o número reduzido 

de unidades não nos permite afirmar que a franqueadora consegue implantar a cultura 

predominante em todas as existentes. Foram selecionadas duas unidades, a mais antiga e a mais 

nova. Se for considera uma rede grande com mais de trinta unidades de ensino, por exemplo, 

mais fatores poderão aparecer nesse processo. 

Outro fator limitante se refere ao fato de o autor da pesquisa e entrevistador ocupar o 

cargo de CEO do grupo, ou seja, por ser um estudo qualitativo, de natureza exploratória e pelo 

paradigma interpretativo, as informações obtidas certamente contêm o viés da percepção dos 

entrevistados que podem ou não ter sido declaradas a fim de causar boa impressão ao CEO. 

 

6.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Esta pesquisa contribuiu para os estudos acadêmicos ao revelar que, apesar de a cultura 

organizacional precisar de tempo para a sua consolidação, é possível realizar uma expansão de 

maneira rápida e descentralizada, como é proposto pelo modelo de franquias, mantendo a 

predominância no tipo de cultura. No entanto, alguns aspectos não são mantidos nesse processo, 

e isso se verificou na unidade que possui maior tempo e menor descentralização. Dessa forma, 

há espaço para estudos de natureza quantitativa que mapeiem as percepções dos líderes em um 

número maior de unidades e em outras redes no setor da educação onde haja muitas pessoas 

envolvidas nos processos. 

Adicionalmente, poderiam ser levantadas as percepções também dos clientes finais e 

suas experiências ao usufruírem dos serviços educacionais em grandes redes de ensino, 

comparando suas percepções pelas diferentes unidades. 

Observou-se, pela literatura, que pouco tem sido escrito sobre o impacto que grandes 

crescimentos causam na cultura organizacional, principalmente nos modelos de rápida 

expansão, como é proposto pelo franchising. Por isso, sugere-se pesquisas envolvendo esses 

temas. 
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APÊNDICE A — Roteiro de entrevista semiestruturado 

 

1) Quais são os valores que você considera mais forte aqui na sua unidade? 

2) O que você acha importante que todos aqui saibam, sintam e vivam todos os dias? 

3) Quais são os fatores mais importantes para o sucesso desta unidade? 

4) As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem com a gestão sobre como 

se sentem? 

5) Quais comportamentos geram recompensas na empresa? O que faz com que uma 

pessoa receba um reconhecimento (financeiro ou não) ou uma promoção? 

6) Como a franqueadora ajudou nesse processo para alcançar esses fatores? 

7) Como se dá o processo de transferência de conhecimento e práticas? 

8) Como evoluiu a relação da franqueadora com o seu trabalho? 

9) Qual apoio você teve ou tem para a execução do seu trabalho? 

 

 

 


