
A importância da cultura organizacional 
Bernardo Leite Moreira 
 
A verdadeira dimensão da importância da Cultura Organizacional talvez só possa ser 
perfeitamente compreendida pelas pessoas que a experimentam. 
 
A cultura organizacional determina o estilo de gestão das chefias e o próprio comportamento das 
pessoas dentro da empresa. Sentir sua influência e perceber sua forte pressão social é uma 
experiência única. 
 
E única também são as suas características fazendo-se diferenciar as empresas da mesma 
maneira que os seres humanos diferenciam-se por meio de suas características individuais, sua 
personalidade.  
 
Aliás, por razões didáticas compara-se a cultura organizacional das empresas com as 
características de personalidade das pessoas. É como se a cultura organizacional fosse a 
personalidade da empresa. Não há empresa, de qualquer segmento ou porte, que não tenha suas 
características de personalidade.  
 
E essa comparação vai longe. Por exemplo, no processo terapêutico dedicado às pessoas não se 
objetiva modificar a personalidade do paciente. Não se pode despersonalizar as pessoas. 
 
Da mesma forma, nos processos de mudança cultural, algumas vezes chamados também de 
Desenvolvimento Organizacional, não se pode esperar que o objetivo seja o de despersonalizar a 
empresa. 
 
É fundamental reconhecer suas características e principalmente seus elementos de formação. A 
cultura organizacional forma-se da confluência de alguns fatores que tem sua origem ou no 
fundador da empresa (típico das empresas nacionais) ou na Matriz da empresa (típico das 
empresas multinacionais).  
 
Os valores, crenças e experiências são os primeiros fatores para formação da cultura, 
complementados pelos costumes éticos e étnicos. Os costumes éticos fundamentam-se na escala 
de valores da sociedade em que se insere a empresa e regem os procedimentos do negócio. Os 
costumes étnicos fundamentam-se nas características da raça de origem (país ou cultura) da 
organização e interferem nos procedimentos da organização até com mais força que os costumes 
éticos (os costumes éticos são adaptados quando da mudança de local da empresa, os costumes 
étnicos não sofrem alteração). 
 
Outro aspecto importante na formação da cultura organizacional relaciona-se com o nível de 
competitividade. Segmentos competitivos geram empresas organizadas e mais modernas. 
Segmentos pouco competitivos tornam as empresas mais acomodadas e menos desenvolvidas. 
 
São estes fatores que criam a Cultura Organizacional que, por sua vez, define como vai ser a 
característica de gestão predominante na empresa. E, a característica de gestão predominante 
determina como será o comportamento organizacional, isto é, como vão comportar-se os 
profissionais dentro da empresa. 
 
Entender este processo de formação da cultura e aprofundar a compreensão e a prática das 
organizações é fator de sucesso nos processos de mudanças e de Desenvolvimento 
Organizacional. 
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