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CULTURA ORGANIZACIONAL .

Da sociologia e da antropolo-
gia os estudos sobre cultura foram
levados para o âmbito das organiza-
ções formais, considerando que elas
são representações/ em menores pro-
porções, das características e valo-
res da sociedade em que estão
inseridas, além do que são, de fato,
organismos sociais de menor porte
que criam, desenvolvem ou manifes-
tam uma cultura própria.

Adm. Geraldo Vieira da Costa

Schein formulou uma das de-
f i n i ções mais r icas de cu l tura
organizacional que se tornou uma
fonte de referência direta na maio-
ria das obras que estudam o tema.
Assim, cultura organizacional é um
"conjunto de pressupostos básicos
compar t i l hados que um grupo
aprendeu ao lidar com problemas
de adaptação externa e integração
interna e que funcionaram bem o
suficiente para serem considerados
válidos e, portanto, ensinados aos
novos membros como a forma cor-
reta de perceber, pensar e sentir, em
re lação a esses problemas"
(Schein, 1989, p.12).

Com base na definição de
Sche in (1989), a cultura
organizacional pode ser aprendida
a partir dos três seguintes níveis
que são associados ao grau atra-
vés do qual o fenómeno da cultura
é analisado pelo observador:

a) nível dos artefatos visíveis
- compreende o ambiente construído
da organização, sua estrutura, seus
processos e rotinas de trabalho, sua
arquitetura, layout, tecnologia, do-

cumentos oficiais, modelos de com-
portamentos visíveis e audíveis. Esse
nível é muito enganador porque os
dados, embora fáceis de obter, são
difíceis de decifrar, dificultando a
compreensão lógica subjacente ao
comportamento dos grupos;

b) nível.dos valores das pesso-
as (espoused values) - nesse nível, os
valores, conscientes em alto grau,
concedem maior possibil idade de
aprender a cultura do que no nível
dos artefatos visíveis, porém, uma vez
identificados, geralmente represen-
tam apenas o conteúdo manifesto da
cultura. Isso acontece porque os va-
lores expressam o que as pessoas re-
portam ser a razão do seu comporta-
mento, o que na maioria das vezes
são idealizações ou racionalizações.
Aí também, as razões subjacentes ao
comportamento dos grupos permane-
cem escondidas ou inconscientes;

c) nível dos pressupostos bási-
cos subjacentes (pressupostos que
determinam como os membros de um
grupo percebem, pensam e sentem)
- esse nível de análise permite uma
compreensão mais profunda da cul-



tura organizacional do que nos dois
níveis anteriores. Os pressupostos
básicos subjacentes são formados na
organização na medida em que cer-
tos valores, anteriormente conscien-
tes, são compartilhados pelo grupo,
conduzindo-os a determinados com-
portamentos. Uma vez que esses
comportamentos mostram-se ade-
quados para solucionar problemas,
o valor é gradualmente transforma-
do em pressuposto inconsciente, so-
bre como as coisas realmente são e
internalizado como verdade (taken
for granted), passando a ser
inquestionável na organização.

O s ign i f icado de cultura
organizacional, na literatura admi-
nistrativa, é às vezes confundido com
a ideia de clima organizacional.
Porém, há autores que estabelecem
diferenças entre os dois termos,
como segue:

Cultura organizacional é o
conjunto de fenómenos resultantes
da ação humana, visualizada dentro
das fronteiras de um sistema. Com-
põe-se de três elementos: os precei-
tos, a tecnologia e o caráter. A cul-
tura assim concebida coincide com
os três subsistemas principais da
organização: o gerencial-administra-
tivo, o tecnológico-estrutural e o
psicossocial. Clima organizacional é
um fenómeno resultante da interação
dos elementos da cultura. É uma
decorrência do peso de cada um dos
elementos culturais e seu efeito so-
bre os outros dois. E como cada
um dos três elementos culturais é
formado por diversos componentes,
são inúmeras as combinações possí-
veis entre eles, criando-se climas de
maior ou menor rigidez, realização
ou emocionalidade. (Souza, 1978)

O clima organizacional, ape-
sar de ser também consequência da
interação de alguns elementos for-
madores da cultura, não se confun-
de com a própria. O clima está as-
sociado a um estado da organização,

em um dado instante, dizendo respei-
to à qualidade da integração inter-
na. Em outras palavras, está vincu-
lado a um episódio ou situação mo-
mentânea, que dá sustentação aos
sentimentos por que passam os indi-
víduos e grupos nas suas interações
uns com os outros.

ELEMENTOS DA CULTURA
ORGANIZACIONAL

Artefatos visíveis reproduzem
com frequência o sistema de valores
predominante na organização, deven-
do ser verificados no contexto em que
se situam, com o propósito de com-
plementar informações sobre a cul-
tura organizacional. Dentre os arte-
fatos visíveis destacam-se: nome da
organização, logotipo, vestuários,
portarias, comunicação visual, car-
tazes, arquitetura, paisagismo, ban-
deira, cores, layout, slogan, quadros
de avisos e tipo de mobiliário.

Tecnologia, em seu sentido
mais amplo, inclui métodos, proces-
sos, dispositivos, conhecimento e ins-
talações que são usados para as ta-
refas de trabalho em qualquer orga-
nização. O conceito de tecnologia
vai além das máquinas e equipamen-
tos usados nos processos de traba-
lho (tecnologia de operações) e en-
volve, sobretudo, o conjunto de co-
nhecimentos utilizáveis em uma or-
ganização para atingir seus objeti-
vos de forma mais econômica e com
níveis de qualidade assegurados. A
tecnologia emerge como um preditor
importante do grau e da forma em
que as atividades se estruturam nas
organizações sendo, portanto, um
forte indicador do tipo de cultura
nelas predominante.

Valores, segundo Clark (1967),
podem ser definidos como concepções
desejáveis que se salientam dentro de
determinado agrupamento humano e
que são geralmente expressas em ter-
mos de objetivos e padrões de ação -



em noções relativamente específicas
do que deveria ser obtido e como. Os
valores formam o coração da cultu-
ra, definindo o sucesso em termos
concretos para os trabalhadores, e
estabelecem os padrões que devem
ser alcançados na organização. Re-
presentam a essência da filosofia da
organização para alcance do suces-
so, pois fornecem um senso de dire-
ção comum para os empregados e um
guia para o comportamento diário.

Crenças e pressupostos são
usados como sinónimos para ex-
pressar aquilo que é tido como ver-
dade na organização. Tidos como
verdade, esses conce i tos são
internalizados e, consequentemente,
inquestionáveis. A formação do con-
junto de pressupostos atende a uma
necessidade humana de consistência
e ordem, desde que determinado gru-
po tenha tido tempo de vida suficien-
te para que tal formação ocorra. Na
organização, esses pressupostos se
formam a partir de avaliações a res-
peito do que é um produto bem-suce-
dido, do que são os consumidores e o
mercado, que funções realmente são
importantes na organização, qual a
melhor forma de organização, ou de
como as pessoas devem ser motiva-
das e administradas.

Ritos, rituais e cerimónias
constituem um conjunto relativamen-
te elaborado, dramático e planejado
de atividades, que consolidam várias
formas de expressão cultural de um
evento, o qual é realizado por meio
de interações sociais, geralmente
para o benefício da audiência e com
múltiplas consequências sociais. Os
ritos são atividades de expressão, re-
presentação e dramatização, rigida-
mente prescritas, que acompanham
o ciclo de vida da organização. Por
meio deles, as regras sociais são de-
finidas, convencionadas e, principal-
mente, valorizadas. Afirma-se que,
quando diversos ritos são vincula-
dos a um evento particular, confi-

gura-se uma cerimónia. Os ritos
organizacionais mais comuns são os
ritos de degradação, de reforço, de
renovação, de redução de conflitos,
de integração e de celebração.

Estórias ou sagas e mitos. Es-
tórias ou sagas são narrativas basea-
das em eventos ocorridos que infor-
mam sobre a organização, reforçam o
comportamento existente e enfatizam
como este comportamento se ajusta ao
ambiente organizacional. As estórias
são simbólicas e flexíveis, podendo ser
reinterpretadas e mudadas de acordo
com a situação em que devem ser apli-
cadas. Assim como os valores, as es-
tórias apresentam traços comuns e, em
geral, abordam temas relacionados
com a igualdade entre os membros da
organização, segurança (enfocando
políticas e práticas de recursos huma-
nos) e controle. Já os mitos, referem-
se a estórias consistentes com os valo-
res da organização, porém, não sus-
tentadas pelos fatos. O que foi dito
sobre estórias pode ser extrapolado
para os mitos organizacionais, porém,
considerando que estes são interpre-
tações de valores não fundamentadas
em fatos específicos.

Tabus são elementos que colo-
cam em evidência o aspecto discipli-
nar da cultura com ênfase no não-
permitido, cumprindo um papel
orientador do comportamento, de-
marcando áreas de proibição e san-
ção. Embora se trate de um impor-
tante elemento cultural, constata-se
uma grande ausência de menção aos
tabus organizacionais na literatura
especializada. Os tabus normalmen-
te são associados às proibições liga-
das a certas representações, cuja in-
fração envolve automaticamente a
aplicação de sanções.

Heróis são os grandes líderes
da organização, que personificam os
seus valores e condensam sua força.
De forma diferente dos administrado-
res, que conduzem a organização, os
heróis são os responsáveis pela sua



criação, pela formação da imagem
institucional para o mundo exteri-
or, pelo fornecimento de modelos
para os funcionários e por tornar o
sucesso atingível e humano. Em
contrapartida, identifica-se a exis-
tência da figura do anti-herói, que
tem papel inverso ao herói, confun-
dindo o mundo, trazendo sofrimen-
tos e destruição. No caso do herói,
o resultado de sua ação é extrema-
mente positivo para a organização
e, no caso do anti-herói, a contabi-
lidade é negativa, acarretando so-
mente prejuízos materiais e simbó-
licos para a organização.

Normas são padrões de condu-
ta partilhados pelos membros da or-
ganização e possuem as seguintes
características: a) são formadas com
relação a coisas que têm significa-
ção para a organização; b) há
gradação na aceitabilidade das nor-
mas, pelos membros da organização;
c) podem ser aplicáveis a todos os
membros da organização ou apenas
a a lguns deles. As normas
correspondem ao comportamento
sancionado, através do qual as pes-
soas são recompensadas ou punidas,
confrontadas ou encorajadas, ou
postas no ostracismo, quando vio-
lam essas normas. São criadas a par-
ti r das crenças, pressupostos e valo-
res vigentes na organização e podem
ser estabelecidas formalmente, como
regras escritas, ou informalmente,
como instrumento de controle soci-
al. A propósito, convém lembrar que
há autores que fazem distinção entre
normas e regras. As normas, no caso,
lidam com o comportamento espera-
do ou prescrito, tratando de outras
questões além da comunicação. Já
as regras, referem-se aos entendi-
mentos tácitos, geralmente escritos
e não falados, acerca das maneiras
das pessoas interagirem com outras
em determinados papéis e situações.

Comunicação é o processo de
interação social por meio do qual as
pessoas trocam mensagens-transações
simbólicas significativas através de
verbalizações, vocalizações e compor-
tamentos não-verbais. Após o uso
repetido, os significados que anteri-
ormente foram negociados, tornam-
se aceitos e assumidos. O comporta-
mento que reflete esses significados
é, mais ou menos, transformado em
modelo, que assume sentidos gerais
ou específicos para os atores envolvi-
dos. A comunicação pressupõe o de-
senvolvimento de uma linguagem na
organização, ou seja, de um conjunto
de signos com a capacidade de comu-
nicar significados. A manifestação da
cultura organizacional através da

Acontece que
o ser das coisas
é um ser real,

isto é, temporal
e causal

linguagem possibilita que as experi-
ências sejam vivenciadas, comparti-
lhadas e transmitidas não apenas
como um conjunto de termos e pala-
vras mas, principalmente, com seus
significados subjacentes e ocultos.

A coleção de elementos da cul-
tura organizacional, conforme defi-
nidos, reflete as escolhas e preferên-
cias que são assumidas pelos mem-
bros da organização, formando ati-
tudes, orientando comportamentos e
decisões, e predispondo à ação. Se
analisados com a devida seriedade,
esses fatores possibilitam o melhor

conhecimento da cultura da organi-
zação e de suas manifestações.

VALORES ORGANIZACIONAIS

As def in ições de cul tura
organizacional não são uniformes no
sentido de apresentar os elementos
que compõem seu conceito, mas há
um ponto comum para o qual con-
verge a maioria das definições. Tal
ponto reside na questão dos valores
que aparecem em quase todas as de-
finições como elementos fundamen-
tais de identificação da cultura de
uma organização.

Weber ao estudar a "objeti-
vidade" do conhecimento nas ciên-
cias sociais afirma categoricamen-
te que "o conceito de cultura é um
conceito de valor". Assim, a 4"re-
alidade empírica é cultura para nós
porque e na medida em que a rela-
cionamos a ideias de valor" (Weber,
1997, p.92). Na verdade, Weber
pressupõe que a cultura abrange
aqueles componentes da realidade
que através dessa relação se tornam
signif icativos para nós, ou seja,
aqueles componentes que têm rela-
ção com as ideias de valor com que
abordamos a realidade.

Uma ideia clara do significa-
do dos valores é trazida pelo fi ló-
sofo Morente (1976) ao ensinar que
na vida das pessoas existem três
conjuntos de objetos: há coisas re-
ais, há objetos ideais, há valores.
Tanto as coisas reais quanto os ob-
jetos ideais são, ou seja, têm em
comum, pelo menos, a categoria do
ser. Acontece que o ser das coisas
é um ser real, isto é, temporal e
causal; enquanto que o ser dos ob-
jetos ideais é ideal, porque não é
temporal nem causal.

Segundo Moren te (1976,
p.300), "os valores não são nem
coisas, nem impressões subjetivas,
porque os valores não são, porque



os valores não têm essa categoria
própria dos objetos reais e dos ob-
jetos ideais, essa primeira catego-
ria de ser".

Mas, se os valores não são,
então o que quer dizer essa afirma-
ção? O que quer dizer este não ser?
A resposta é evidente: os valores não
são, mas valem. Em outras palavras,
uma coisa é valer e outra coisa é ser.
Quando se diz de algo que vale, não
se diz nada do seu ser, mas se diz que
não é indiferente. A não-indiferen-
ça, então, é a essência do valor.

O valor não é um ente, mas
.sempre algo que adere à coisa e, por
conseguinte, uma qualidade. Assim,
revelam-se duas categorias dessa es-
fera ontológica: os valores têm a
primeira categoria de valer em lugar
de ser, e a segunda categoria da qua-
lidade pura.

A terceira categoria da esfera
ontológica do valor é a polaridade.
Já que a não-indiferença é a essên-
cia do valor, ela revela que não ser
indiferente implica sempre um ponto
de indiferença, e o que não é indife-
rente se afasta mais ou menos desse
ponto de indi ferença. Essa
constatação sugere que o valor tem
um pólo positivo e um pólo negativo,
ou ainda, que todo valor tem seu
contravalor, de forma que não há
valor que seja só. Dentre os fenóme-
nos psíquicos, o único que, como os
valores, tem a característica da po-
laridade, é o sentimento. Nesse sen-
tido, destacam-se dois tipos de pola-
ridades: a polaridade dos sentimen-
tos, ou psicológica e a polaridade dos
valores, ou axiológica. A polaridade
dos sentimentos por força subjetiva
é uma polaridade infundada, visto
que os sentimentos representam
vivências internas da alma; enquan-
to a polaridade dos valores é uma
polaridade fundada porque os valo-
res expressam qualidades objetivas
das coisas mesmas.

A quarta categoria da esfera

ontológica do valor é a hierarquia.
Ora, se há uma multiplicidade de va-
lores e se os modos de valer são mo-
dos da não-indiferença, essa não-in-
diferença dos valores nas suas rela-
ções múltiplas, uns com respeito aos
outros, é o fundamento de sua hie-
rarquia. A hierarquia permite, pois,
uma classificação, uma organização
hierárquica dos valores, tendo por
base um ponto de indiferença, con-
vencionalmente designado por zero.
Os valores, seguindo sua polaridade,
agrupar-se-ão à direita ou à esquer-
da desse ponto, em valores positivos
ou valores negativos e a maior ou
menor distância do zero, implicando
necessariamente preferências, distin-
ção entre o importante e o secundá-
rio, entre o que tem mais e menos

O valor não é um
ente, mas sempre

algo que adere
à coisa e, por
conseguinte,

uma qualidade

valor (Morente, 1976).
Conhecidos o significado dos

valores a partir de uma perspectiva
fi losófica, faz-se mister conhecer
como eles acontecem e se desenvol-
vem nas organizações formais.

Os va lores organizacionais
são d e f i n i d o s por Tamayo e
Gondim (1996, p.63) como "prin-
cípios ou crenças, organizados hi-
erarquicamente, relativos a metas
organizacionais desejáveis que orien-
tam a vida da organização e estão a
serviço de interesses individuais, co-
letivos ou mistos".

Depreende-se desta defini-
ção do is aspec tos dos v a l o r e s
organizacionais: o aspecto cognitivo
e o aspecto motivacional. O aspecto
cognitivo constitui-se em elemento
básico, já que os valores expressam
formas de conhecer a realidade
organizacional e respostas prontas
e privilegiadas para os problemas da
organização. As categorias que cons-
tituem os valores estão em interação
entre si e com outras categorias, de
forma a constituir um sistema de va-
lores organizado hierarquicamente,
que funciona como padrão cognitivo
para o julgamento e a justificação do
comportamento das pessoas no tra-
balho. Já o aspecto motivacional,
está centrado no fato de que os valo-
res organizacionais expressam inte-
resses e desejos de alguém individu-
almente ou da coletividade, funcio-
nando como necessidades que deter-
minam o comportamento orientado
a um fim. Por essa razão, os valores
organizacionais acabam por repre-
sentar metas mais ou menos consci-
entes da organização.

É importante esclarecer que os
valores organizacionais, embora te-
nham vínculos com os valores pesso-
ais, com eles não se confundem.
Muito menos se confundem com os
valores que os membros da organi-
zação gostariam que nela existissem.
O sistema de valores que prevalece
numa organização pode não ser o
mesmo conjunto de valores que têm
seus membros, o que conduz a situa-
ções de conflito e tensão. Da mesma
forma, as pessoas podem imaginar
para a organização em,que traba-
lham um conjunto de valores que con-
sideram ideal, presumindo que com
eles o desempenho organizacional
possa ser bem superior àquele man-
tido com base nos valores vigentes.

Deal e Kennedy (apud Freitas,
1991) descrevem as principais influ-
ências dos valores no desenho das
organizações formais, como por



exemplo:
a) os valores indicam que questões

são prioritariamente observadas
na organização, sugerindo que tipo
de informação é mais seriamente
considerada no processo de toma-
da de decisão;

b) os valores desempenham um im-
portante papel na determinação de
quão longe alguém pode ascender
na escala hierárquica da organi-
zação;

c) os valores e crenças compartilha-
dos também exercem um impor-
tante papel em comunicar ao mun-
do exterior a imagem da organi-
zação e o que a comunidade pode
dela esperar.

Por outro lado, quando os va-
lores são precários, as consequênci-
as para o desempenho da organiza-
ção podem ser extremamente desas-
trosas. Clark (1967) estabelece um
estudo sobre a precariedade e a de-
bilidade dos valores sociais e sobre
as modificações de significado e de
aceitação que se verificam quando
tentam ser implementados no âmbi-
to da organização formal. Nesse sen-
tido, o grau ou profundidade com que
os valores estão certos ou consisten-
tes são determinados por muitas con-
dições do contexto social e cultural
e, quando precários, os valores pre-
cisam de agentes deliberadamente
intencionados, pois hão de ser defi-
nidos normativamente, ou estabele-
cidos socialmente, ou ambos. Os va-
lores tendem a ser precários quando:
a) não são definidos, ou seja, quando

não são incorporados a objetivos
e padrões existentes de grupos
comprometidos;

b) a posição dos membros da orga-
nização não foi totalmente legiti-
mada, neste caso, o valor não es-
taria assentado em uma firme
base social;

c) forem inaceitáveis por uma popu-
lação, condição geralmente rela-
cionada com o segundo fator, cons-

tituindo-se na fonte mais aparen-
te de debilidade, pois resulta da
falta de apoio da generalidade dos
membros do sistema social maior.

Portanto, manter os valores
organizacionais em grau adequado de
coesão é condição indispensável ao
equilíbrio organizacional, daí a ên-
fase que vem sendo dada ao estudo
do compartilhamento dos valores nas
organizações formais como meio de
sustentar a sua integridade.

Reconhece-se que os valores
não são percebidos de forma idênti-
ca pelos membros de uma comuni-
dade organizacional, até porque as
pessoas têm características indivi-
duais próprias dos processos educa-
cional e cultural a que são submeti-

A forma e o força
com que os valores
são compartilhados

dentro de uma
organização definem
a noção de cultura

corporativa

das e que contribuem para a forma-
ção da personalidade. Contudo, mais
importante do que as diferenças de
percepção é a convergência na impor-
tância dada aos valores pelos mem-
bros da organização. Tal convergên-
cia conduz ao conceito de valores com-
partilhados ou de congruência de va-
lores, isto é, a coincidência na percep-
ção dos valores organizacionais entre
todos ou entre vários membros da or-
ganização. Esse processo ocorre quan-
do os funcionários se orientam por um
mesmo conjunto de valores, ainda que
temporariamente, que têm relevante
importância para os padrões de fun-
cionamento da organização.

Champion (1985) uti l iza a
expressão uniformidade ou simila-
ridade de valores também para fa-
zer referência a certos interesses e
ambições que são compartilhados
pelos membros de um grupo e que
o torna mais coeso e harmónico e,
por consequência, mais orientado
para part ic ipar das a t i v idades
organizacionais. Ao reconhecer que
os grupos são compostos de diversos
indivíduos com uma variedade de
características de personalidade, ob-
serva que durante o processo de
interações de um grupo, aquela
heterogeneidade de atitudes e orien-
tações, verificadas em seu início, com
o tempo é substituída por uma maior
similaridade de interesses.

Porém, para Tamayo (1997?),
a expressão "valores compartilha-
dos" pode designar na literatura duas
coisas distintas:
1) os valores percebidos por todos ou

por um grupo de funcionários, como
sendo os princípios que guiam o
comportamento da organização e;

2) os valores comuns entre a organi-
zação e os funcionários, tanto do
ponto de vista do conteúdo como
da importância que eles ocupam
na hierarquia.

A forma e a força com que os
valores são compartilhados dentro de
uma organização definem a noção de
cultura corporativa. Quando as pes-
soas falam de cultura corporativa, em
geral referem-se aos valores e práti-
cas compartilhados por todos os gru-
pos da organização, pelo menos no
enclave da administração superior.
Da mesma forma, os valores são ti-
dos como compartilhados quando in-
teresses e metas são aceitos e assu-
midos pela maioria dos participan-
tes da organização e tendem a mol-
dar o seu comportamento persistin-
do, com frequência, mesmo quando
mudam os membros do grupo.

Como se observa, na busca de
resultados posi t ivos e relevantes



para a organização, torna-se impres-
cindível que seus dirigentes traba-
lhem devidamente a cultura
institucionalizada no sentido de
fortalecê-la através da geração e
manutenção de valores fortes e com-
partilhados, consentâneos com os
objetivos e metas organizacionais.
Como consequência para a organiza-
ção, esse conjunto de valores com-
partilhados constituir-se-á num po-
deroso elemento que sustenta a sua
missão, orienta seus grandes objeti-
vos, metas e estratégias e impulsio-
na suas ações para fazer frente aos
mais variados setores ambientais com
os quais convive.

Porém, nas organizações, os
valores dos grupos de pessoas podem
variar, entre outros fatores, em de-
corrência dos cargos que ocupam, da
descentralização geográfica, dos ní-
veis h ierárquicos em que estão
alocadas, do grau de escolaridade,
dos antecedentes socioeconômicos e
da proximidade. Esses fatores le-
vam as pessoas de um grupo a com-
partilhar um conjunto uniforme de
valores que as distinguem de outros

grupos na organização, dando ori-
gem à formação de subculturas
organizacionais. Tais fatores ou sig-
nificados compartilhados, apoiados
em várias normas operacionais e ri-
tuais, criam um mosaico de realida-
des organizacionais em lugar de uma
cultura corporativa única e unifor-
me e podem exercer influência deci-
siva na habilidade total da organi-
zação em lidar com os desafios que
se apresentam.

Conquanto se possa observar
que certos valores são compartilha-
dos por todas as unidades da organi-
zação, quando então se pode falar de
uma cultura organizacional, ao mes-
mo tempo, pode-se encontrar um nú-
mero de discretas subculturas que
conservam sua própria integridade,
como um processo normal de evolu-
ção dos grupos sociais. De tal sorte,
a cultura da organização deve ser
vista como um conjunto de
subculturas múltiplas e integradas,
e não como um sistema único e
monolítico (Morgan, 1996).

A diversidade de valores e in-
teresses existentes em uma organi-
zação sugere que, na verdade, não se

deva fa lar em uma cultura
organizacional, mas sim de várias
culturas particulares, manifestando-
se simultaneamente no âmbito inter-
no da organização, as quais podem
caracterizar-se por contradições e
divergências entre si, criadas não só
por diferenciações do próprio con-
texto estrutural, tecnológico e infor-
mal da organização, como também
a partir de aspectos externos relati-
vos ao ambiente sociocultural de seus
integrantes. Esse fato, contudo, não
invalida a observação de que, ainda
assim, pode haver uma convergên-
cia de alguns ou muitos valores
organizacionais entre as diversas
subculturas, permitindo-se concluir
sobre a existência de alguns pontos
comuns, característicos de uma cul-
tura homogénea.

O conhecimento dos valores e
subculturas prevalecentes na orga-
nização possibilita um maior conta-
to com a realidade organizacional
e, provavelmente, é o melhor ponto
de partida para a implementação de
processos de mudança e inovação
que objetivam torná-la mais eficaz
e produtiva. •

Referências Bibliográficas

CHAMPION, D. J. A sociologia das organizações. São Paulo: Saraiva, 1985.

CLARK, B. R. Adaptação das organizações e valores precários. In: ETZIONI, A. (coord.). Organizações complexas. São Paulo:

Atlas, 1967.

FREITAS, M. E. Cultura organizacional: formação, tipologia e impacto. São Paulo: Makron, 1991.

MORENTE, M. G. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1976.

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.

SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. 2. ed. San Francisco: Jossey - Bass, 1989.

SOUZA, E. L. P. Clima e cultura organizacionais: como se manifestam e como se manejam. São Paulo : Edgard Blucher, 1978.

TAMAYO, A. Valores organizacionais. In: TAMAYO, A. et al. (org.). Trabalho, organizações e cultura. São Paulo : Cooperativa de

Autores Associados, 1997?.

TAMAYO, A., GONDIM, M. G. C. Escala de valores organizacionais. Revista de Administração. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 62-

72, abr./jun. 1996.

WEBER, M. A "objetividade" do conhecimento nas ciências sociais. In: Cohn, G. (org.). Weber. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997.

O Adm. Geraldo Vieira da Costa (CRA/AM/RR n° 1323) é Administrador e Engenheiro, atualmente professor
na Universidade do Amazonas.

RBA - Ano XIII - n° 42 - Set/2003


