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Resumo

Este artigo aborda as principais características da
cultura organizacional, discriminando seu propósito
e seus níveis, bem como procura estabelecer seus
tipos e categorias. Busca compreender também o
impacto dessa cultura, além de especificar o
processo de liderança da cultura organizacional.
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Abstract

This article approaches the main characteristics of
the organizat ional culture, discriminating its
intention and its leveis, as well as establishes its
types and categories. It also aims to understand
the impact of this culture, specifying the process
of leadership of organizational culture.

Key words: types of culture, characterist ics,
organizat ional culture, cultural management,
cultural impacts.

Introdução

As organizações têm sido alvo de atenção de
especialistas em comportamento organizacional, que
obje t ivam a compreensão de sua cul tura e,
conseqüentemente, as formas de administrá-la. A
administração da cultura organizacional torna-se
hoje um dos mais importantes desafios gerenciais,
caso a organização queira assegurar a sua
sobrevivência e perpetuação.

A falta de mediadores essenciais dos princípios e
valores institucionais tem sido, na maioria das

organizações, fonte causadora de conflitos entre os
diversos agentes envolvidos no contexto
organizacional, gerando, entre esses agentes,
(acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e
parceiros) um crescente índice de frustração e
insatisfação. A organização moderna não pode mais
ignorar a sua própria cu l tura , ela tem que
compreendê-la e administrá-la, acompanhando as
mutações externas, a fim de não gerar descompasso
entre o que ela prega e cobra e entre o que as pessoas
acreditam e o modo que agem.

Portanto, pode-se entender a cultura como um
sistema de crenças e valores compartilhados, que se
desenvolvem dentro de uma organização e guia o
comportamento de seus membros (SCHEIN, 1990:
109-119). Algumas vezes chamado de cultura
corporativa, esse aspecto da organização pode dar
importante significado e direção ao comportamento
de seus membros no seu dia-a-dia. Funcionando
como uma força por trás de tudo, ela tem o potencial
de moldar comportamentos, reforçar crenças
comuns e estimular os membros a aplicar seus
esforços para alcançar importantes objetivos
organizacionais. A cultura organizacional, nesse
sentido, pode se tornar uma importante vantagem
competitiva — se ela apoiar a estratégia e se for
alinhada adequadamente aos desafios no ambiente
da organização. Administrar a cultura organizacional,
nesses termos, é uma tarefa formidável, mas antes
de tudo importante.

Em princípio, a cultura organizacional representa a
parte não-escrita, o sentimento da organização.
Todos participam da cultura, mas, em geral, ela passa
despercebida. Somente quando as organizações
tentam implantar novas estratégias ou programas
que se chocam contra as normas e valores culturais
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básicos é que elas se vêem frente a frente com a
força da cultura.

Em síntese, não basta que uma organização tenha
um "credo de valores e princípios", por exemplo,
para que seja possível compreender a sua cultura.
O "credo", como a palavra diz, é a sua crença e
não, necessariamente, o que ela pratica e como se
comporta institucionalmente. Utilizar o "credo"
como um diferencial para iniciar um processo
migratório pode ser um primeiro passo. A cultura
é, na verdade, caracterizada pelas concepções que
subordinam os valores e determinam não só os
padrões de comportamentos, mas também os
aspectos visíveis como arquitetura, apresentação do
escritório, o modo de trajar, e assim por diante.

A definição de cultura tem muitas implicações. Em
primeiro lugar , cu l tu ra é uma percepção .
Indivíduos percebem a cultura da organização com
base no que eles vêem ou ouvem dentro da própria
organização. E, apesar de os indivíduos possuírem
diferentes formações ou trabalharem em diferentes
níveis na organização, tendem a descrever a cultura
da organização de modo similar. Este é o aspecto
compartilhado da cultura. Em segundo lugar, "cultura
organizacional" é um termo descritivo. Ele se
refere a como os membros percebem a organização,
e não se eles gostam ou não dela. Ele descreve em
vez de avaliar.

Apesar de não se dispor atualmente de um método
para medir a cultura organizacional, pesquisas
preliminares sugerem que as culturas podem ser
analisadas através da avaliação de como uma
organização se classifica com relação a dez
características (variáveis proxys) (SCHEIN, 1985: 314-
315). Estas foram identificadas da seguinte forma:

/. Identidade do membro. O grau com que os
funcionários se identificam com a organização com

um todo, e não com o seu tipo de trabalho ou
especialidade profissional.

2. Ênfase no grupo. O grau com que as atividades
de trabalho são organizadas em torno de grupos

em vez de indivíduos.

3. Foco nas pessoas. O grau com que as decisões

da administração levam em consideração o efeito

dos resultados em pessoas da organização.

4. Integração das unidades. O grau com que as

unidades da organização são estimuladas a operar

de uma maneira coordenada e interdependente.

5. Controle. O grau com que regras, regulamentos
e supervisão direta são usados para inspecionar e
controlar o comportamento dos funcionários.

6. Tolerância a risco. O grau com que os
funcionários são incentivados a ser agressivos,
inovadores e propensos ao risco.

7. Critérios de recompensa. O grau com que
recompensas, como aumentos de salários e

promoções, são distribuídas por critérios de

desempenho do funcionário, em contraste com tempo
de casa, favoritismo e outros fatores não-ligados
ao desempenho.

8. Tolerância a conflito. O grau com que os
funcionários são estimulados a expressar conflitos

e críticas abertamente.

9. Orientação meios-fins. O grau com que a
administração enfatiza resultados ou efeitos em
detrimento de técnicas e processos usados para
alcançar aqueles resultados.

10. Foco em sistemas abertos. O grau com que a
organização monitora e responde a mudanças no

ambiente externo.

As caracterís t icas acima apresen tadas são
relativamente estáveis e permanentes ao longo do
tempo. Assim como a personalidade de um indivíduo
é estável e permanente, a cultura de uma organização
também o é.

O Propósito da Cultura Organizacional

A cul tura proporciona, aos membros da
organização, um senso de identidade organizacional
e gera um comprometimento com a crença e os
valores, que são maiores do que os próprios
membros da organização. Embora as idéias que
passam a integrar a cultura possam provir de
qualquer lugar da organização, a cultura começa
com um fundador ou líder pioneiro que articula e
implementa idéias e valores particulares como a
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visão, filosofia ou estratégia empresarial. Quando
essas idéias e valores conduzem ao sucesso, tornam-
se inst i tucionalizados e desponta uma cultura
organizacional que reflete a visão e a estratégia do
fundador ou líder.

As culturas atendem a duas funções decisivas nas
organ izações : a primeira é in tegra r os seus
membros, de modo que eles saibam como se
relacionar entre si; e a segunda é a j u d a r a
organização a se adaptar ao ambiente externo.
Integração interna significa que os participantes da
organização desenvolvem uma identidade coletiva
e sabem como trabalhar juntos com eficácia. É a
c u l t u r a que n o r t e i a os r e l a c i o n a m e n t o s
cotidianos de trabalho e que determina como as
pessoas se comunicam dentro da organização, que
comportamento deve ser aceitável ou não e como
o poder e o status são distribuídos.

Adaptação externa refere-se à maneira pela qual uma.
organização a lcança suas metas e lida com
entidades e pessoas de fora. A cultura ajuda a
direcionar as atividades diárias dos funcionários
para a consecução de determinadas metas. Ela
pode auxi l ia r a o rgan ização a r e sponder
rapidamente às necessidades dos clientes ou às
iniciativas de um concorrente.

Portanto, a cultura organizacional é um modo de
vida global e não apenas um conjunto superficial
de costumes, normas e regras. Ela condiciona, em
grande parte, o sentimento, o comportamento e a
forma de ver o indivíduo e, conseqüentemente, a
organização, à medida que se adapta aos ambientes
interno e externo.

Para que um modelo de cultura seja útil, é necessário
aplicá-lo àqueles aspectos da solução de problemas
organizacionais, que influenciam a estratégia e o
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desempenho diário de maneira mais eficiente e
eficaz. Porém, é preciso examinar quais são os
problemas enfrentados por qualquer organização,
na medida em que busca o sucesso, num ambiente
dinâmico mutante . Tais problemas podem ser
internos ou externos, isto é, a organização precisa

funcionar como um sistema conceituai, precisa ter
meios de definir participação e delimitações, meios
de definir e administrar autoridade e influência,
relacionamento do grupo de pessoas, propriedade
e território, e meios de articular símbolos para criar
uma intimidade própria viável.

Igualmente importante, a organização precisa
também ter meios de funcionar em seu ambiente
externo, ou seja, aprender como enfrentar a
missão, as metas, os recursos, os sistemas de
avaliação e a correção de erros. Para que a cultura
possa ser um instrumento valioso de consecução,
é necessário obter:

• Consenso sobre o negócio e a missão. Em muitas

organizações, nem mesmo a alta administração

tem o mesmo entendimento sobre o seu

empreendimento, quanto mais os funcionários.

Tal miopia compromete, sobremaneira, uma

institucionalização de valores, que balize a sua

força de trabalho para a essência da existência

da própria organização.

• Consenso sobre as metas. As metas específicas e os

alvos limitados a prazos se originam comumente

da missão central. Portanto, é importante que os

mesmos sejam definidos em conjunto, no sentido

de se tornarem um meio habitual de raciocínio

sobre os problemas da organização.

• Consenso sobre os recursos. Os projetos de trabalho,

a estrutura organizacional, o dimensionamento
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e a distribuição da mão-de-obra, os incentivos e

as recompensas, e o sistema gerencial usado para

integrar es forços , podem ser considerados

coletivamente como meios da organização para

realização de suas metas. O fato de os meios

usados se tornarem ou não parte da cultura

dependerá do sucesso resultante do seu uso. Por

exemplo, se f icar comprovado que a

descen t r a l i zação func iona sempre bem,

presume-se, então, que esse é o meio adequado

de organizar. O uso adequado dos recursos

acordados entre os envolvidos possibilita um

fortalecimento do processo cultural, resultando

em melhor nível de desempenho.

• Consenso sobre a avaliação. Toda organização deve

aprender como se avaliar, o que envolve acordo

sobre o tipo de informação, como determinar

sua validade, com quem buscar e a quem dar

informações, com que freqüência à informação

deve circular, e assim por diante. O primeiro

passo, para que uma organização crie um sistema

de avaliação, é definir os padrões de medidas

daquilo que ela quer avaliar. Em seguida, esses

padrões e medidas devem ser negociados com

os envolvidos, a fim de comprometê-los no

processo . Um sis tema de avaliação bem

incorporado na cultura organizacional torna-se

um meio efetivo de motivar a força de trabalho

em direção as metas.

Os Níveis da Cultura Organizacional

Para identificar e interpretar o conteúdo da cultura
é preciso que as pessoas façam inferências com base
em artefatos observáveis. Os artefatos podem ser
estudados, mas são difíceis de serem interpretados
com exatidão. Uma cerimônia de premiação numa
organização pode ter um significado diferente em
outra. A interpretação do que está acontecendo
realmente numa organização requer um trabalho de
detetive e talvez certa experiência.

De modo geral, existem dois níveis de cultura nas
organizações — a cultura "observável" e a cultura
"essencial" (SCHEIN, 1985:109-119). A cultura

observável é a que se vê e se ouve quando se
anda pela organização como visitante, cliente ou

funcionário. Nas organizações de cultura forte, os
aspectos observáveis ficam logo aparentes e irão
comunicar temas comuns. A cultura observável pode
ser notada no modo de se vestir das pessoas no
trabalho, como arrumam seus escritórios, como se
comportam umas com as outras e como falam dos
clientes e os tratam. Dizendo de maneira formal,
ela é encontrada nos seguintes elementos da vida
diária da organização: nos ritos e nas cerimônias,
nas h i s tór ias organizac iona is , nos s ímbolos
organizacionais e na linguagem organizacional.
(DAFT, 2002: 294-297).
Os Ritos e as Cerimônias

Artefatos importantes para a cultura são os ritos e
cerimônias, as atividades elaboradas e planejadas que
compõem um evento especial e muitas vezes são
realizadas em prol de uma audiência. Os líderes
podem realizar ritos e cerimônias para fornecerem
exemplos marcantes daquilo que a empresa valoriza.
São ocasiões especiais que re forçam valores
específicos, criam um laço entre as pessoas por
compartilharem um conhecimento importante e
consagram e celebram heróis e hero ínas que
simbolizam importantes crenças e at ividades
(SUTTON, 1985: 116).

Quatro tipos de ritos es tão p resen tes nas
organizações. Ritos de passagem facilitam a transição
dos funcionários para novos papéis sociais. Ritos de
reforço criam identidades sociais mais fortes e
aumentam o status dos funcionários. Ritos de renovação
ref le tem as at ividades de t r e inamen to e
desenvolvimento que aprimoram o funcionamento
da organização. Ritos de integração criam laços comuns
e bons sent imentos entre os func ionár ios .
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a u m e n t a n d o a ded icação à organização. Os
exemplos a seguir mostram como esses ritos e
cerimônias são utilizados pela alta administração
para reforçar valores culturais relevantes.

• Num grande banco, a escolha para um cargo de
chefia era vista como um evento-chave para uma
carreira de sucesso. Uma série de atividades
acompanhava cada promoção a um. cargo de
chefia, inclusive um método especial de notificação,
sendo que o novo chefe era levado pela primeira
vez ao refeitório dos gerentes e pagava drinques
na sexta-feira depois da sua notificação. Esse era
um rito de passagem.

• Uma determinada organização de cosméticos
realiza sofisticadas cerimônias de premiação,
oferecendo alfinetes de outro e de diamantes,
relógios de ouro e viagens internacionais para os
consultores de venda de mais alta realização. Os
consultores de maior sucesso são apresentados em
clipes filmados, do tipo utilizado para apresentar
os indicados a prêmios na indústria do
entretenimento. Esse é um rito de reforço.

• Um evento importante no McDonald's é um
concurso de âmbito nacional para indicar a melhor
equipe de preparo de hambúrgueres. A cerimônia
é bastante visível e informa a todos os funcionários
o valor da qualidade do hambúrguer para o
McDonald's. Esse é rito de renovação.

• Sempre que um executivo do Wal-I1 '„ c visita uma
das lojas, ele lidera os funcionários na audação da
Wal-Mart: "Dêem-me um W! Dêem um A!... Dêem
um R! Dêem um T! O que é que da? Wal-Mart!

Quem é o n° l? O CLIENTE". A saudação estreita

os laços entre os funcionários e reforça seus

comprometimentos com as metas comuns. Esse é

um rito de integração.

As Histórias Organizacionais

As histórias são narrativas baseadas em eventos reais,
freqüentemente compartilhas entre os funcionários e
contadas aos novos funcionários para informá-los
sobre a organização. Muitas são sobre heróis da
empresa, que servem como modelos ou ideais para o
cumprimento de normas e valores culturais. Algumas
são lendas, porque os eventos históricos podem ter sido
adornados com detalhes ficcionais. Outras são mitos.

coerentes com os valores e crenças da organização,
mas não são confirmados por fatos (DAFT, 2002:
295). As histórias mantêm vivos os principais valores
da organização e proporcionam um entendimento
comum entre todos os funcionários. Eis um exemplo
de como a história molda a cultura: na 3M Corp.,
conta-se a história de um vice-presidente que, quando
funcionário, foi demitido logo ao ingressar na empresa
por insistir em um novo produto, mesmo depois de
seu superior lhe ter dito para parar porque considerava
isso uma idéia estúpida. Depois de demitido, o
funcionário permaneceu em um escritório não
utilizado, trabalhando, sem receber salário, na idéia de
um novo produto. Mais tarde, foi recontratado, o
produto foi um sucesso e ele foi promovido a vice-
presidente. A história simboliza o valor para a 3M de
persistir naquilo em que se acredita.

Os Símbolos Organizacionais

Outra ferramenta para interpretar a cultura é o
símbolo. Um símbolo é algo que representa uma
coisa. De certa maneira, cerimônias, histórias, sloianso

e ritos são símbolos. Eles simbolizam os valores
mais profundos da organização. O símbolo é um
objeto físico da organização. Símbolos físicos são
poderosos porque concentram a atenção num item
específico. Um exemplo de símbolo físico é a loja
de d e p a r t a m e n t o s N o r d s t r o m (EUA), que
simboliza a importância dos funcionários de apoio
do nível hierárquico mais baixo por meio da
inversão do organograma. A Nords t rom é
conhecida por seu extraordinário atendimento ao
cliente, e o organograma simboliza que os líderes
devem apoiar os funcionários que prestam o
atendimento (DAFT, 2002: 309).

A Linguagem Organizacional

A técnica final para influenciar a cultura é a linguagem.
Muitas organizações utilizam uma forma especial de
provérbio, slogan, metáfora ou outra forma de
linguagem para transmitir um significado especial aos
funcionários. Os slogans podem ser rapidamente
gravados e repetidos pelos funcionários e pelos clientes
da organização. O Bank One promove sua ênfase no
atendimento por meio do slogan: "Custe o que custar".
A cultura do Bank One incentiva os funcionários a
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fazerem o que for preciso para exceder as expectativas
do cliente.

Já a cultura essencial consiste nos valores e crenças
subjacentes, que influenciam o comportamento, e que
realmente fazem surgir os aspectos da cultura
observável, descritos anteriormente. Os valores são
essenciais para organizações de cultura forte e são
divulgados amplamente e com freqüência em
declarações formais da missão e do propósito da
organização. Os valores geralmente enfatizam temas
especiais como excelência de desempenho, inovação,
responsabilidade e ética sociais, envolvimento do
funcionário e qualidade de vida no trabalho.

Os Tipos de Cultura Organizacional

Uma forma de pensar sobre cultura organizacional
foi sugerida por Jeffrey Sonnenfeld, e inclui quatro
tipos de cultura — time de beisebol, clube, academia e
fortaleza (SONNENFELD, 1988: 76). Cada cultura
tem alguma coisa de diferente no potencial para
sustentar uma organização saudável e bem-sucedida e
tem um impacto diferente na satisfação e nas carreiras
dos funcionários.

A cultura do tipo time de basketball destaca-se em uma
situação ambiental com alto risco de tomada de decisão
e rápido feedback do ambiente. Os tomadores de
decisão rapidamente percebem se a escolha estava certa
ou errada. Talento, inovação e desempenho são
valorizados e premiados. Funcionários com alto
desempenho são vistos como free agents, e as
organizações lutam por seus serviços. Funcionários
com desempenho classificado como abaixo da média
de iniciativa são rapidamente tirados da equipe. As
culturas do tipo time de beisebol são encontradas em
organizações de ritmo rápido e de alto risco, envolvidas
em áreas como produção de filmes, propaganda e

desenvolvimento de software, entre outras, nas quais o
futuro é uma oposta em cada novo pro je to ou
produto.

A cultura do tipo clube é caracterizada pela lealdade,
confiança e comprometimento do grupo. Esse
ambiente estável e seguro valoriza a idade e a
experiência e premia a antigüidade. Como no caso da
carreira militar, as pessoas entram jovens , e
permanecem. Na cultura do tipo clube, a promoção
é interna, e os membros têm a expectativa de um
progresso lento, provando a sua competência a cada
nível. As pessoas tendem a serem generalistas e devem
possuir uma vasta experiência em várias funções
organizacionais. Altos executivos em bancos
comerciais, por exemplo, freqüentemente começaram
como caixas. Enquanto muitas das qualidades da
cultura organizacional do tipo clube contribuem para
permitir a flexibilidade dentro da organização, elas
também podem contribuir para a percepção de uma
organização fechada, relutante a mudanças.

A cultura do tipo academia também contrata jovens
iniciantes interessados em uma associação de longo
prazo e em firmarem-se para um crescimento lento
dentro da organização. Ao contrário da cultura tipo
clube, entretanto, os funcionários raramente são
transferidos de uma divisão para outra. Cada pessoa
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entra em um setor específico e vai se aprimorando e
desenvolvendo a especialidade dentro de sua área.
Trabalho e qualificação técnica são as bases para a
recompensa e a promoção. Apesar de a especialização
propiciar segurança no emprego, este tipo de cultura
pode limitar parte do desenvolvimento individual e a
colaboração interdepartamental, mas funciona muito
bem em ambientes estáveis.

A cultura do tipo fortaleza pode emergir em um ambiente
de luta pela sobrevivência. Por exemplo, muitas
organizações do setor têxtil, que foram influentes no
passado, atualmente, esforçam-se para sobreviver. A
cultura do tipo fortaleza oferece pouca oportunidade
de crescimento profissional, principalmente no período
que as organizações estão se reestruturando e
enxugando para se adaptarem às novas mudanças
ambientais. Este tipo de, cultura é perigoso para os
funcionários, mas também oferece grandes
oportunidades para os líderes que tenham confiança
e gosto por desafios.

As Categorias de Cultura Organizacional

A cultura organizacional deve reforçar a estratégia e o
projeto estrutural de que a organização necessita para
ser eficaz em seu ambiente. Se o ambiente externo
exige flexibilidade, a cultura deve incentivar a
adaptabilidade. A relação correta entre valores
culturais, estratégia e estrutura da organização e o
ambiente pode reforçar o desempenho organizacional.

Pesquisas sobre cultura e eficácia propõem que o ajuste
entre cultura, estratégia e estrutura, de um lado, e o
ambiente, de outro, esteja relacionado com quatro
categorias de cultura (DENILSON,1990:11-15). Essas
categorias baseiam-se em dois fatores: primeiro, o grau
em que o ambiente competitivo exige flexibilidade
ou estabilidade e, segundo, o grau em que o foco e a
força estratégicos são internos ou externos. Cada uma
das quatro culturas pode alcançar o sucesso,
dependendo das necessidades do ambiente externo e
do foco estratégico da organização.

A Cultura de Adaptabilidade / Iniciativa

A cultura de adaptabilidade / iniciativa é caracterizada
pelo foco estratégico no ambiente externo por meio
da flexibilidade e de mudanças para atender às

A missão de um professor
é educar um indivíduo

necessidades dos clientes. A cultura estimula normas e
convicções que sustentam a capacidade de organização
para detectar, interpretar e traduzir sinais do ambiente
em novas respostas comportamentais. Esse tipo de
organização, porém, não reage rapidamente às
mudanças ambientais apenas — ele se empenha
ativamente em criar mudanças. Inovação, criatividade
e tomada de riscos são valiosas e recompensadas.

A Cultura da Missão

Uma organização
preocupada em atender os
clientes específicos do
ambiente externo, mas
sem necessidade de
mudança rápida, é
adequada para a cultura da
missão. A cultura da
missão caracteriza-se pela
ênfase numa visão clara do
objetivo da organização e
na conquista de metas
específicas, como o
crescimento das vendas, a lucratividade ou a
participação de mercado, para ajudar a alcançar o
objetivo. Cada funcionário pode ser individualmente
responsável por determinado nível de desempenho
e a organização estipula prêmios em troca. Os líderes
moldam o comportamento pela concepção e
comunicação de uma situação futura desejada da
organização. Como o ambiente é estável, eles podem
traduzir a visão em metas mensuráveis e avaliar o
desempenho dos funcionários em sua consecução.
Em alguns casos, as culturas de missão refletem alto
nível de competitividade e uma orientação para a
obtenção de lucros.

A Cultura de Clã

A cultura de clã tem como foco principal o
envolvimento e a participação dos membros de uma
organização e as expectativas rápidas do ambiente
externo. Mais do que as outras, essa cultura enfatiza as
necessidades dos funcionários como caminho para o
alto desempenho. O envolvimento e a participação
criam um senso de responsabilidade e propriedade e,
conseqüentemente, maior comprometimento com a
organização.
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A Cultura Burocrática

A cultura burocrática possui foco interno e orientação
constante para atuar em ambiente estável. Favorece
uma abordagem metódica da realização de negócios.
Símbolos, heróis e cerimônias apoiam a cooperação,
a tradição e o cumprimento das políticas e práticas
estabelecidas como forma de alcançar as metas. O
envolvimento pessoal é um pouco menor aqui, mas o
problema é compensado por um alto nível de
consistência, conformidade e colaboração entre
membros. Uma organização desse tipo é bem-
sucedida por ser altamente integrada e eficiente.

A Influência da Cultura Organizacional

A cultura organizacional forte pode produzir um
impacto poderoso no desempenho da organização.
A força da cultura refere-se ao nível de concordância
entre os componentes de uma organização em relação
à importância de valores específicos. Quando existe
um consenso generalizado quanto à importância desses
valores, a cultura é coesa e forte; quando existe pouco
acordo, a cultura é fraca (AROGYASWAMY; BYLES,
1987: 647-659).

Uma cultura forte normalmente está associada à
freqüente utilização de cerimônias, símbolos, histórias,
heróis e slogans. Esses elementos aumentam o
comprometimento dos funcionários aos valores e à
estratégia da empresa. Além disso, os líderes que
desejam criar e manter culturas empresariais fortes
geralmente enfatizam a seleção e a socialização dos

funcionários. Nem sempre, entretanto, a cultura é
uniforme em toda a organização. Mesmo em
organizações que possuem culturas fortes, podem
existir diversos conjuntos de subculturas,
particularmente dentro de grandes organizações. As
subculturas se desenvolvem para refletir problemas,
metas e experiências comuns que os membros de uma
equipe, departamento ou outra unidade compartilham.
Um escritório, filial ou unidade de uma organização
fisicamente separada de suas operações centrais
também pode assumir uma subcultura distinta (DAFT,
2002: 299).

Embora a cultura dominante de uma organização
possa ser, por exemplo, uma cultura de missão, vários
departamentos também podem refletir características
das culturas de adaptabilidade / iniciativa, de clã ou
burocrática. O departamento de produção de uma
grande organização pode prosperar em um ambiente
que enfatiza ordem, eficiência e obediência às regras,
ao passo que o departamento de pesquisa e
desenvolvimento pode ser caracterizado por
delegação de autoridade aos funcionários, flexibilidade
e foco no cliente (DAFT, 2002: 299).

O Impacto da Cultura nos Funcionários

Apesar de todas as organizações terem culturas, nem
todas as culturas possuem um impacto igual sobre os
funcionários. Culturas fortes — organizações nas quais
os valores principais são fortemente respeitados e
amplamente compartilhados — têm maior influência
sobre os funcionários do que culturas fracas. Quanto
mais os funcionários aceitam e se comprometem com

Quadro 1 - Principais Aspectos da Cultura Forte e da Cultura Fraca

Cultura Fraca

1. Voltada para os clientes.

2. Valorização do funcionário.

3. Elevada auto-estima.

4. Integração de objetivos.

5. Cooperação como regra.

6. Busca de soluções.

7. Abertura de idéias.

8. Ação e inovação

Cultura Fraca

1. Voltada para os processos.

2. Funcionário alienado e sem voz.

3. Baixa auto-estima.

4. Cada um por si.

5. Competição declarada ou não.

6. Busca de culpados.

7. Idéias fixas, reacionarismo.

8. Acomodação e passividade.

(Fonte: baseado em ROBBINS; COULTER, 1998: 49)
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os valores principais da organização e maior o seu
comprometimento com estes, mais forte é a cultura.

O fato de a cultura de uma organização ser forte,
fraca ou média depende de fatores como o tamanho
da organização, seu tempo de existência, qual a
rotatividade entre os funcionários e a intensidade com
que a cultura se originou. Em algumas organizações,
não é claro o que é importante e o que não é — uma
característica de culturas fracas. Em tais organizações,
a cultura tem menor possibilidade de afetar os líderes.
Todavia, a maior parte das organizações tem cultura
de moderada a forte. Há uma concordância
relativamente alta sobre o que é importante, o que
determina o "bom" comportamento do funcionário,
o que é preciso avançar, e assim por diante. De fato,
um estudo sobre cultura organizacional descobriu que
funcionários de organizações de cultura forte eram
mais comprometidos com suas organizações do que
os funcionários de organizações de cultura fraca. As
organizações com culturas fortes também usavam seus
trabalhos de recrutamento e práticas de socialização
para construir o comprometimento de seus
funcionários (ORPEN, 1993: 577-579). À medida que
a cultura de uma organização torna-se mais forte, sua
influência cresce sobre as atitudes dos líderes.

A Cultura Organizacional de Aprendizagem

A formação da cultura é decorrente de um processo
social de aprendizagem, isto é, baseia-se no reforço
positivo (repetir aquilo que funciona) e em evitar ou
minimizar aquilo que gera algum desconforto ou não
funciona. Uma das principais características da
organização de aprendizagem é a forte cultura
organizacional. Além disso, a cultura de uma
organização de aprendizagem incentiva a mudança e
a adaptação. Um perigo diante de muitas organizações
de sucesso é que a cultura se torne fixa e a empresa
não consiga adaptar-se à medida que o ambiente se
altera. Quando as organizações são bem-sucedidas,
os valores, as idéias e as práticas que ajudaram a
alcançar o sucesso se institucionalizam. Quando o
ambiente muda, esses valores podem tornarem-se
prejudiciais ao desempenho futuro. Muitas
organizações são vítimas do próprio sucesso,
apegando-se a valores comportamentais ultrapassados
e até destrutivos. Dessa forma, o impacto de uma
forte cultura organizacional nem sempre é positivo.
Algumas organizações possuem culturas que
incentivam a adaptação saudável ao ambiente externo,
enquanto outras possuem culturas que encorajam a
rigidez e a estabilidade.

As organizações de aprendizagem possuem culturas
fortes e adaptáveis que incorporam os seguintes
valores (DAFT, 2002: 299 e 302):

/. O todo é mais importante do que aparte e as fronteiras

entre as partes são minimizadas. (DEVANNA;TICHY,

1990: 455-471). Nas organizações de aprendizagem,

as pessoas têm consciência do sistema inteiro, do

modo como tudo se encaixa e das relações entre

as diversas partes da organização, ou seja, não ficam

alienadas do processo. A ênfase no todo reduz as

fronteiras tanto dentro da organização quanto entre

ela e outras empresas. Embora possam formar

subculturas, as atitudes e os comportamentos

básicos de cada um refletem a cultura dominante

da organização. O livre fluxo de pessoas, idéias e

informações possibilita a ação coordenada e a

aprendizagem contínua.

2. A igualdade é um valor fundamental. A cultura de

uma organização de aprendizagem cria um sentido

de comunidade e cuidado recíproco entre seus
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teia de relações que permita que as pessoas aceitem

riscos e desenvolvam seu potencial pleno.

Atividades de status são descartadas. A ênfase em

tratar a todos com cuidado e respeito cria um clima

de segurança e confiança, que permite

experimentação, erros freqüentes e aprendizagem.

3. A cultura incentiva à aceitação de riscos, a mudanças

e ao aprimoramento. Um dos calores básicos de uma

organização de aprendizagem é questionar o status

quo. O questionamento constante de premissas abre

os portões para a criatividade e o aprimoramento.

A cultura premia e celebra os criadores de novas

idéias, produtos e processos de trabalho. Para

simbolizar a importância de aceitar riscos, a cultura

de uma organização de aprendizagem pode

também premiar aqueles que fracassam, a fim de

aprenderem e crescerem.

A cultura de uma organização de aprendizagem
incentiva à franqueza, à ausência de fronteiras, à
igualdade, ao aprimoramento contínuo e à aceitação
de riscos. Mesmo que a cultura seja forte, os valores
culturais incentivam uma adaptação saudável a um
ambiente em transformação. As culturas
organizacionais adaptáveis possuem valores e padrões
diferentes das culturas não adaptáveis. Nas culturas
adaptáveis, os líderes estão mais interessados nos
clientes e funcionários, bem como nos processos e
procedimentos internos que provocam mudanças úteis.
O comportamento é flexível e os gerentes iniciam a
mudança quando necessário, mesmo que isso implique
risco. Em culturas não adaptáveis, por sua vez, os
gerentes estão mais preocupados consigo próprios,
ou com seus projetos pessoais favoritos, e, assim, seus
valores inibem a aceitação de riscos e as mudanças.
Dessa forma, as culturas fortes e saudáveis, como as
das organizações de aprendizagem, ajudam as
organizações a se adaptarem ao ambiente externo, ao
passo que as culturas não-saudáveis podem incentivar
uma organização a marchar decididamente em direção
equivocada (DAFT, 2002: 302).

A Liderança da Cultura Organizacional

A liderança da cultura organizacional envolve
estabelecer e manter valores apropriados. Embora essa
responsabilidade seja considerada mais freqüentemente

no âmbito da organização como um todo, o mesmo
ponto vale para qualquer gerente em sua unidade
organizacional. Assim, tal qual a organização como
um todo, a unidade organizacional terá uma cultura.
Se essa cultura vai servir bem aos objetivos chave da
unidade organizacional, dependerá, em parte, da
influência dos valores que a guiam. Esses valores
devem alcançar, pelo menos, três critérios de impacto
no alto desempenho: a relevância, se os valores
essenciais apoiam os objetivos chave da organização;
a permeabilidade, se os valores essenciais são conhecidos
pelos membros da organização; e a força, se os valores
essenciais são aceitos pelos membros da organização
(KILMANN, 1986: 87-94).

Atualmente tem sido, cada vez mais, foco de atenção
o conceito de líder simbólico, isto é, alguém que usa
bem os símbolos para estabelecer e manter uma
cultura organizacional desejável . Os líderes
simbólicos falam a "língua" da organização. São
sempre cuidadosos no uso de palavras faladas ou
escritas para descrever pessoas, eventos e até mesmo
a concorrência, de modo a comunicar e reforçar os
valores essenciais. As metáforas de linguagem — o uso de
exemplos positivos vindos de outro contexto — são
armas muito poderosas a esse respeito.

Bons líderes simbólicos contam as histórias-chave
repetidamente e estimulam os outros a contá-las. Com
freqüência, se referem à "história da fundação", ou
seja, a um empreendedor cujos valores pessoais
estabeleceram as bases fundamentais para o
empreendimento. Falam muitas vezes nos heróis da
organização, do passado e do presente, cu jos
desempenhos exemplificam os valores essenciais.
Usam, com freqüência, os ritos e cerimônias simbólicas
que glorificam o desempenho da organização e de
seus membros. Essas solenidades podem ser elogios
simples e espontâneos a um grupo de trabalho que
superou suas metas de qualidade ou reuniões de massa,
formais e convocadas para anunciar as principais
conquistas da organização.

O significado da cultura organizacional para a liderança
é que ela influencia o comportamento de todos dentro
de uma organização e pode, se cuidadosamente
elaborada, ter um efeito positivo significativo no
sucesso organizacional. Se não for adequadamente
liderada, no entanto, a cultura organizacional poderá
ajudar a levar uma organização ao fracasso. Em geral,
a alta administração e outros líderes organizacionais
atuais e anteriores são agentes chave que influenciam



Estudos em Liderança

na cultura organizacional. Para que a cultura
organizacional seja mais um parâmetro adequado na
busca do sucesso organizacional, há de se observar
cinco mecanismos básicos (KILMANN, 1986: 87-94).

1) Se os líderes prestam atenção no que avaliam e

controlam. Os líderes podem comunicar com muita

eficiência suas visões da organização" e o que eles

querem que seja feito, enfatizando consistentemente

as mesmas questões em reuniões, em observações

e perguntas casuais e em discussões de estratégias.

Por exemplo, se a qualidade do produto é o valor

dominante a ser inculcado nos funcionários, os

líderes podem inquirir sobre o efeito de quaisquer

mudanças propostas na qualidade do produto.

2) As reações dos líderes a incidentes e a crises

organizacionais críticas. A maneira dos líderes lidarem

com crises pode criar novas crenças e valores e

revelar suposições organizacionais subjacentes. Por

exemplo, quando uma organização enfrenta uma

crise financeira, mas não dispensa funcionários, a

mensagem é que essa se vê como uma "família"

que zela pelos seus membros.

3) Mo delação, ensino e treinamento do papel deliberado.

O comportamento de líderes, tanto em ambientes

formais, quanto em informais, tem um efeito

importante nas crenças, nos valores e no

comportamento dos funcionários. Por exemplo, se

o diretor-presidente trabalha regularmente longas

horas e nos finais de semana, outros líderes

provavelmente reagirão da mesma maneira,

passando mais tempo no trabalho.

4) Critérios para a distribuição de recompensas e de

status. Os líderes podem comunicar firmemente

suas prioridades e valores, ligando consistentemente

recompensas e punições aos comportamentos que

lhes dizem respeito. Por exemplo, se uma

bonificação semanal for dada quando a produção

ou resultado das vendas excedem o nível

pretendido, os funcionários reconhecerão o valor

colocado nessas atividades e concentrarão seus

esforços nelas.

5) Critérios para recrutamento, seleção, promoção e

aposentadoria de funcionários. Os tipos de pessoas que

são contratadas e que têm sucesso em uma

organização são aquelas que aceitam os valores

organizacionais e que se comportam de acordo

com eles. Por exemplo, se os líderes que são

orientados para a ação e que implementam

estratégias, efetivamente, ascendem de maneira

consistente na escada organizacional, as prioridades

da organização serão transmitidas em alto e bom

som aos outros líderes.

Para influenciar o tipo de cultura existente dentro de
uma organização, um líder deve primeiro determinar
a cultura que seria adequada para a organização e, então,
tomar medidas calculadas e abertas para incentivar o
estabelecimento, o crescimento e a manutenção dessa
cultura. Permitir meramente que uma cultura
organizacional se desenvolva sem influência gerencialo o

planejada pode resultar em uma cultura inadequada,
que limita o sucesso da organização.

Os Rumos da Cultura Organizacional

O empowerment do líder é hoje um tema importante
quando as organizações tentam ganhar vantagens
competitivas e construir culturas que atendam aos
desafios do novo local de trabalho. Essas culturas
devem também valorizar a diversidade na força de
trabalho e assegurar que sejam mantidos altos padrões
de ética no desempenho individual e organizacional.

O Empowerment do Líder

Os líderes, em todos os níveis de responsabilidade,
estão descobrindo que o melhor modo de se
beneficiarem de uma cultura forte é com um
comprometimento implícito da participação,
envolvimento e empowerment. Empoiverment nada mais é
do que reconhecer o valor dos funcionários e delegar-
lhes suficiente poder de decisão e responsabilidade
para que possam desempenhar suas tarefas e resolver
sozinhos os problemas. As melhores cul turas
organizacionais são as que valorizam os talentos, idéias
e potencial criativo de todos os seus membros. Elas
permitem que os recursos humanos de uma
organização sejam utilizados no máximo de seu
potencial e que as pessoas envolvidas se sintam bem
com isso. A abordagem paternalista, fora de moda,
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de cima para baixo, já não mais funciona bem. Os
lideres progressistas sabem disso e estão tentando criar
e reconstruir culturas organizacionais com base no
empomrment. (RAELIN, 1986: 108).
As Subculturas Organizacionais

Os líderes que se preocupam com a valorização da
diversidade estão fazendo perguntas legítimas e, às
vezes, difíceis sobre diferenças culturais baseadas em
fatores como etnia, raça, sexo e idade. Se o desejo,
nas organizações bem-administradas, é valorizar a
diversidade, então os alicerces culturais dos diversos
grupos na força de t rabalho precisam ser
compreendidos. Tal qual a sociedade como um todo,
as organizações contêm subculturas. Denomina-se
subcultura as culturas comuns a grupos de pessoas
com valores e crenças semelhantes, baseados em
característ icas pessoais comparti lhadas. As
organizações contêm subculturas ocupacionais, étnicas
e racionais, de gerações e de sexos
(SCHERMERHORN JR., 1999: 176-177). Elas se
classificam, portanto, em:

• Subculturas ocupacionais. Em seu livro Crash of

cultures (Conflitos de Culturas), Joseph Raelin

discute como profissionais assalar iados —

advogados, cientistas, engenheiros, contadores e

outros — podem ser membros de subculturas

ocupacionais que devem ser compreendidas pelas

pessoas que as gerenciam (RAELIN, 1986: 119).

Em especial, ele sugere que esses profissionais têm

necessidade de autonomia no trabalho, o que pode

conflitar com métodos de gerência tradicionais

de direção e controle de cima para baixo. A

menos que essas necessidades sejam reconhecidas

e tratadas apropriadamente, pode ficar muito

difícil de integrar esses profissionais assalariados

à cultura da organização maior.

• Subculturas étnicas e raciais. Essa é uma visão ampla

que precisa ser suplementada por outras

compreensões adquiridas no contato direto, no

engajamento pessoal e na abertura genuína para

lidar com pessoas de diferentes antecedentes

étnicos. Por mais impreciso que possa ser o

entendimento das subculturas étnicas, as coisas

ficam ainda menos claras em matéria de raça.

Embora se façam, com freqüência, referências às

culturas afro, asiática, anglo ou caucasiana, fica-se

perguntando: os membros de subculturas raciais

possuem estruturas para compreender as culturas

uns dos outros? Se o aperfeiçoamento das

compreensões multiculturais não poderia ajudar

as pessoas de subculturas raciais diferentes a

trabalhar juntas?;

• Subculturas de gerações. Vivemos numa época em

que a população de muitos países es tá

envelhecendo e o "embranquecimento dos

cabelos" na força de trabalho é um fenômeno

reconhecido. Mas a influência das subculturas de

gerações no trabalho é mais sutil do que a simples

questão juventude-velhice. Joseph Raelin, por

exemplo, observa que há um "fosso de gerações"

entre pessoas que cresceram durante períodos

diferentes da história e cujos valores evoluíram,

conseqüen temen te , sob in f luênc ias muito

diferentes. Ele assinala que os "intrépidos garotos

dos 60", aqueles que passaram sua adolescência

nos anos de 1960, têm forte necessidade de

participar do processo decisório. Podem ter

dificuldade para trabalhar hoje com gerentes de

nível mais alto, cujos valores foram sedimentados

nos anos de 1950 e que podem ser mais inclinados

às operações de cima para baixo. Além disso,

você pode perguntar como os "garotos dos 90"

vão agir no futuro quando trabalharem com os

líderes das subculturas dos anos de 1970 e 1980?

• Subculturas de sexos. As questões das relações e

discriminação entre os sexos cont inuam a

complicar o local de trabalho. Algumas pesquisas

mostram que, quando homens trabalham juntos,

forma-se uma cultura masculina de grupo. Ela

tem, geralmente, uma atmosfera competitiva, onde

os jogos e histórias tratam de vitórias e derrotas

em várias situações. Muitas vezes, envolvem

também o uso de metáforas esportivas

(BUNKER, 1990: 94). Quando mulheres

trabalham juntas, pode se formar uma cultura

feminina de grupo, bastante diferente. Ela envolve

geralmente mais relacionamentos pessoais com

ênfase na colaboração. É razoável então que

ocorra a pergunta: o que acontece quando um

representante de uma subcultura de sexo é posto
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para chefiar pessoas da outra? As mulheres ainda

estão sub-representadas em muitos cargos

gerenciais, especialmente nos escalões da gerência

de topo. Se são principalmente os homens que

controlam os níveis mais altos das organizações,

não é provável que as práticas resultantes, as

culturas corporativas inclusive, tendam a refletir

valores e modos da subcul tura masculina

majoritária? As respostas a essas perguntas e outras

relacionadas são ainda necessárias quando os

gerentes progressistas cuidam das questões de

sexos no local de trabalho.

As pessoas na organização precisam se sentir à
vontade trabalhando juntas através das fronteiras
subculturais; elas devem ser capazes de evitar as
armadilhas dos conflitos culturais negativos.

O Multiculturalismo Organizacional

Os tempos estão mudando, é verdade, e muitos líderes
progressistas estão ajudando suas organizações a mudar
com eles. Não há razão para que uma cultura
organizacional não possa estabelecer valores essenciais
e estimular rumos de trabalho comuns, preservando
o respeito à diversidade da força de trabalho. Isto
pode ser uma fonte significativa de vantagem
competitiva. O termo multiculturalismo se refere ao
pluralismo e respeito pela diversidade da força de
trabalho. Conseqüentemente, uma organização
multicultural tem por base (COX JR.,1991: 34-47):

• Oplurarismo. Os membros das culturas majoritária

e minoritária têm influência no estabelecimento de

valores e políticas fundamentais.

• A integração estrutural. Os membros da cultura

minoritária estão bem representados nas funções

em todos os níveis e em todas as responsabilidades

funcionais.

• A integração informal em rede. Vários tipos de

mentores e grupos de apoio assessoram os

membros da cultura minoritária no

desenvolvimento de carreira.

• A ausência de preconceito e discriminação. Uma

variedade de atividades de treinamento e de forças-

tarefa cuida continuamente da necessidade de

eliminar predisposições em relação a grupos

culturais.

• O mínimo de conflito intergrupal. A diversidade não

leva a conflitos destrutivos entre membros de

culturas majoritárias e minoritárias.

Considerações Finais

Como foi visto, a cultura estabiliza o ambiente
organizacional, estabelece uma unidade de conduta,
proporciona identidade, coerência e harmonia nas
atividades diárias. Nesse sentido, a cultura é a força
aglutinante necessária que mantém a organização
unida. Se a organização necessitar desse aglutinante,
precisará conservar e acentuar aqueles aspectos da
sua cultura que lhe dão caráter distinto. Nessas
condições, a cultura pode ser considerada como
parte da es t ra tégia e a o rgan ização deve
compreender sempre as fon te s de vantagens
particulares que dela derivam.

Por outro lado, representando os aspectos mais
estáveis da organização, a cultura pode ser uma força
que impede a adaptação e a inovação. Em um
ambiente dinâmico, os hábitos de pensar, de sentir
e de se comportar podem se tornar desajustados.
Nessas circunstâncias, a cultura pode se transformar
em barreira à estratégia e talvez tenha que ser
mudada, caso ocorra uma situação em que a
efetividade da organização comece a declinar.

Tudo isso significa que o principal executivo e seus
principais gerentes devem ter uma compreensão de
como funciona a cultura da sua organização. Só
quando forem capazes de "ler" a sua cultura e ter
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uma visão aprofundada das partes que precisam ser
preservadas e mudadas é que eles poderão ter a
certeza de que os processos de mudanças não
acabarão comprometendo a consecução dos
objetivos organizacionais.
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