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Resumo

Este artigo tem como objetivo abordar a parte mais
delicada da mudança nas organizações: a cultura
organizacional. Por ser determinante no como se
comportar e no fazer dentro da organização, seus
elementos-chave, complementares e de transmissão
auxiliam tanto na manutenção da cultura quanto na
mudança organizacional. As mudanças sempre estiveram
presentes no contexto organizacional. O que muda nos
dias atuais é a velocidade em que elas ocorrem. Empresas
bem sucedidas na mudança investiram no planejamento
e cuidados com a cultura organizacional.
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Abstract

This article aims to approach the most delicate part
of change in the organizations: the organizational
culture. Considering its importance as it determines
how to behave and what to do inside the organization,
its key-elements support both maintenance of the
known culture as much as the implementation of the
next change in the organization. Changes have always
been present in the organizational context, what differs
currently is the speed in which they occur. We will
discuss how successful companies in assimilating
change have invested in the planning and care of the
organizational culture.

Key words: organizational culture, analysis and
organizational change.

Introdução

A análise da cultura de uma organização é o elemento
fundamental para o p lanejamento da mudança
organizacional. As pessoas adaptam-se à maneira de
se comportar e ao modo de fazer de uma organização,
e mudá-los significa mudar ou trocar as pessoas.

A cultura organizacional compõe-se de um conjunto
de normas, regras, crenças e valores que determinam
como uma empresa é e como funciona. É a identidade
da empresa.

Segundo Malvezzi (1992: 6), a questão cultural das
organizações surgiu logo depois da Guerra de 1945,
com a integração das sociedades ocidentais e orientais.
Nessa época, verificou-se que métodos eficientes e
adequados para as empresas americanas não
funcionavam no Japão e vice-versa. Ao levantar o
porquê da inadequação, os pesquisadores constataram
que a cultura do País estava por trás disso. Ao se
pesquisar mais profundamente, notou-se que, além da
cultura do país, a cultura estabelecida dentro de uma
organização definia um perfil próprio que a
diferenciava de outras organizações.

A cultura organizacional, portanto, com seu conjunto
de normas, regras, representações, símbolos e valores,
orienta os funcionários, mostra como cada integrante
da organização deve se comportar, apontando como
ser e como se fazer as coisas dentro da organização;
define o envolvimento dos seus membros, cria um
sistema de interações e estabelece limites entre uma
cultura e outra.

Segundo Robbins (2002: 503),
A cultura desempenha diversas funções dentro de
uma organização. Primeiro, ela tem o papel de
definidora de fronteiras, ou seja, cria distinções entre
uma organização e outra. Segundo, ela proporciona
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um senso de identidade aos membros da

organização. Terceiro, facilita o comprometimento

com algo maior do que os interesses individuais

de cada um. Quarto, estimula a estabilidade do

sistema social. A cultura é a argamassa social que

ajuda a manter a organização coesa, fornecendo

os padrões adequados para aquilo que os

funcionários vão fazer ou dizer. Finalmente, a

cultura serve como sinalizador de sentido e

mecanismo de controle que orienta e dá forma às

atitudes e comportamentos dos funcionários.

Pode-se dizer que a cultura nasce através das crenças e
valores de seus fundadores e, ao longo do tempo, de
seus dirigentes. Ao interagir com o ambiente externo e
utilizando-se daquilo em que acreditam, os fundadores
estabelecem, por meio de normas e regras, um modo
de se comportar, que vai formando uma identidade
reconhecível tanto interna quanto externamente.

Logo, a mudança de dirigentes implica em alterações
na cultura, uma vez que a cultura é formada e se
mantém por meio do que os dirigentes acreditam.

Como a cultura organizacional nasce e se desenvolve
ao longo do tempo, a permanência das pessoas
envolvidas no processo é vital para o surgimento de
uma identidade. A empresa que muda com freqüência
seu quadro de pessoal não desenvolve uma cultura
em que as pessoas podem se orientar e criar uma
identidade e, em decorrência desse fato, tem
dificuldades de se manter no mercado.

I. Elementos-chave da Cultura Organizacional

A empresa comporta-se por meio dos elementos-
chave que a compõem, e é seu comportamento que
determinará o comportamento das pessoas que nela
ou com ela vão se relacionar. Estes elementos são
(BANOV, 2004, p.40-44):

• Filosofia da empresa: é a base de toda cultura

organizacional. Advém da visão dos seus líderes-

fundadores. É ela que vai definir as normas, valores,

representações e crenças da organização, que

permitem a leitura da cultura organizacional.

Quando se planeja uma mudança organizacional,

o que se deve rever, em primeiro lugar, é a filosofia

da organização para que se possa ter uma idéia da

dimensão da mudança no comportamento das

pessoas e da própria organização. A missão, a visão

e os objetivos da empresa devem ser revistos e

estrategicamente implementados para que não

ocorra a desestabilização da cultura.

• Ambiente físico: vai desde a fachada até a

distribuição da mobília. A própria distribuição de salas

e objetos dará a distribuição de status das pessoas

que ali trabalham. Mesmo em escritórios sem

divisórias, basta um olhar nos espaços, nas salas, nas

mobílias, nos equipamentos, nos objetos que estão

sobre as mesas que já temos indicações de quem é

quem e como devemos nos comportar em relação

ao ocupante de cada espaço. Cada um dos múltiplos

aspectos do ambiente físico de uma empresa é

revelador da cultura. O ambiente físico é usado para

a identificação da empresa (tanto interna como

externamente, através do seu layouf) e distribuição de

status (tamanho do espaço ocupado pela pessoa,

objetos em seu espaço, tipo de mobília = símbolo

de status. Quanto mais símbolos de status cercam a

pessoa dentro da organização, mais poder ela possui).

A mudança no ambiente físico pode significar
mudança nas relações e no status atribuído as pessoas

que fazem parte da organização. Se bem planejada e

o status bem distribuído, trazem resultados favoráveis

para a organização e seus funcionários.

• Papel dos líderes: a cultura determina se os seus

lideres são democráticos, liberais, autoritários ou

situacionais; em que devem prestar atenção, o que

devem avaliar e controlar (obediência, disciplina,

produtividade, competência, outros fatores) dentro

da organização. O planejamento da mudança deve

levar em consideração o papel atual dos líderes.

Muitas vezes a mudança envolve alteração no estilo

de liderança. Observa-se, nos dias atuais, uma

ênfase na flexibilidade e na liderança democrática,

mas a maioria das empresas ainda continua rígida

e autocrática. A mudança desse quadro deve ser

feita ao longo do tempo e com apoio do

treinamento. É importante lembrar que os

liderados foram escolhidos e estão adaptados ao

estilo vigente, portanto, e precisam de tempo para

assimilar o novo estilo.
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• As reações dos líderes: a forma corno os líderes
reagem diante de momentos delicados e de crises
organizacionais (momentos em que a sobrevivência
organizacional é ameaçada) também é determinada
pela cultura. Num processo de mudança, os lideres
devem ser orientados e preparados para esse tipo de
situação. Nesses momentos, as normas podem ser
claras ou não; pode ocorrer cooperação ou
insubordinação, pode haver ameaças de demissões
ou negociações. Tudo depende dos valores
estabelecidos pelos fundadores ou dirigentes da
organização e os valores a serem estabelecidos pelos
agentes da mudança.

• A estrutura da organização. Observar
organogramas, hierarquia, grau de centralização ou
descentralização, mecanismos usados para a integração
e os canais de comunicação é indispensável à mudança.
É de extrema importância, quando se planeja mudar
uma cultura organizacional, observar os
comportamentos das pessoas e seus fluxos. Os canais
de comunicação bem estruturados como ferramenta
de mudança e os cuidados na alteração dos fluxos
favorecem e amenizam os efeitos das mudanças.

• A condução dos grupos. A cultura determina
o modo das pessoas interagirem no grupo.
Determina também a interação entre grupos. Por
exemplo: os grupos podem ser estimulados ou
não a interagirem com outras pessoas, em outras
funções ou de outras empresas. Os estudiosos em
mudanças organizacionais são unânimes em
apontar a importância das sugestões e da
discussão de propostas entre as pessoas e os
grupos envolvidos com a organização. As
empresas que escutam seus colaboradores têm
maior chance de sucesso na mudança.

Mas as mudanças organizacionais são feitas também
de outros componentes, como se verá a seguir.

II. Elementos complementares que auxiliam a
mudança organizacional

As empresas controlam o comportamento das pessoas
que a compõem por meio da seleção de pessoal,

sistemas de recompensas e punições, critérios de
promoção, programas de treinamento e socialização
organizacional e demissão - esses elementos são
determinados pela cultura e auxiliam na mudança
organizacional.

1 Critérios Usados na Seleção de Pessoal

A seleção de pessoal (processo de escolha das pessoas
que entrarão para trabalhar na organização) é um dos
pontos fundamentais da cultura organizacional. E a
porta de entrada de novos integrantes na organização.
É por meio do processo de seleção, que se colocam
na empresa pessoas cujos valores são compatíveis com
os dela, e são alijados os indivíduos que poderiam
desafiar os valores essenciais da cultura,
comprometendo a estabilidade da organização.

Na mudança organizacional há uma remodelagem da
cultura e a empresa precisa criar critérios de seleção
compatíveis com o novo perfil. O ingresso de novos
integrantes com o novo perfil deve ser feito de
maneira estratégica, visto que a empresa não pode
demitir todos os seus funcionários. Deve trabalhar no
sentido de tentar a adaptação da maioria à nova
mudança e promover o ingresso de novos em
substituição da parcela que não se adaptou.

2 Sistemas de Recompensas e Punições

Para controlar os comportamento de seus
funcionários, as empresas fazem uso de sistemas de
recompensas e punições.
O sistema de recompensas inclui o pacote total de
benéficos que a organização coloca à disposição de
seus membros, bem como os mecanismos e
procedimentos pelos quais estes benefícios são
distribuídos. Não apenas salários, férias, promoção
para posições mais elevadas (com maiores salários e
benefícios) são considerados, mas também outras
recompensas menos visíveis, como garantia de
segurança no emprego, transferências laterais para
posições mais desafiantes ou para posições que levam
a um crescimento, a um desenvolvimento adicional e
a várias formas de reconhecimento por um
desempenho excelente. Por outro lado, o sistema de
punições inclui uma série de medidas disciplinares que
visam orientar o comportamento das pessoas e evitar
que se desviem dos padrões esperados, bem como
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prevenir a sua repetição (com advertências verbais ou
escritas), ou ainda, em casos extremos, castigar a sua
reincidência (com suspensão do trabalho) ou ainda,
afastar o autor do convívio dos demais participantes
(com o seu desligamento da organização).
(CHIAVENATO, 1999: 248).

Para o behaviorismo, a mudança do padrão
comportamental se dá por meio da mudança dos
estímulos (recompensas e punições) que se seguirão à
emissão do comportamento da pessoa.

Em caso de mudança, o administrador deve descrever
os novos comportamentos desejáveis e as recompensas
— que podem ser financeiras ou não - dadas em troca
desses comportamentos. Deve também estabelecer
quais são os comportamentos indesejáveis (como por
exemplo, a resistência à mudança) e a descrição de
punições para cada caso.

Os sistemas de recompensas e punições devem ser bem
planejados, de conhecimento de todos e realmente
aplicados, caso contrário seus efeitos são desastrosos.

3 Critérios de Promoção

A promoção, ou mudança de cargo para um nível
mais elevado, é um incentivo para o bom desempenho
dentro da organização.

Normalmente a promoção envolve um aumento das
competências do funcionário. E os critérios de
promoção são geralmente baseados no mérito, na
competência e no tempo de serviço. Na mudança
organizacional, a competência deve ser atrelada às
exigências do novo perfil, diminuindo a resistência à
mudança e incentivando novos comportamentos.
Planos de carreira também devem ser revistos com
base nas novas alterações da cultura.

4 Treinamento e Socialização Organizacional

Tanto treinamento quanto socialização envolvem
aprendizagem organizacional. O treinamento tem sido
utilizado pelas empresas não somente para suprir
carências profissionais (por exemplo: o funcionário
não sabe usar um software indispensável ao seu
departamento; é, assim, encaminhado para fazer o
curso e suprir tal carência), mas também para reforçar

os valores da cultura. Ao mesmo tempo em que se
treina, socializa-se de acordo com os (novos) moldes
da organização. A socialização organizacional refere-
se, na verdade, à inserção, adaptação, integração e
manutenção das pessoas aos parâmetros da cultura.

A mudança organizacional envolve mudanças nos
processos e nas pessoas e o treinamento visa adaptar
as pessoas a essas mudanças.

Uma forma sofisticada de treinamento é a educação
corporativa, que usa duas funções do treinamento: o
reforço da socialização por meio da disseminação dos
valores culturais; e o treino dos funcionários para as
necessidades da empresa, desenvolvendo as
competências necessárias para tal.

Algumas empresas que usam a educação corporativa
(em sua maior parte fornecida em ambiente virtual)
colocam à disposição do funcionário uma série de
cursos, de que dependem suas futuras promoções. Elas
têm como objetivo manter o funcionário atualizado e
preparado para ambientes em constante mudança.

Os programas de job rotation (o funcionário passa um
tempo em outras áreas da organização, além da sua
área) também se mostram eficazes na preparação para
as mudanças organizacionais.

5 Critérios Usados na Demissão de Pessoal

A forma e os critérios de demissão estão vinculados à
cultura organizacional. Normalmente, num processo de
mudança, a não adaptação aos novos parâmetros da
organização passa a ser um critério de demissão.
Quando esses critérios são divulgados, uma boa parcela
busca adaptar-se aos novos padrões comportamentais,
estimulada pelo medo de "perder o emprego". Deve-
se observar, no entanto, que a comunicação desse novo
critério precisa ser adequada, a fim de não gerar
insegurança e comprometer o clima organizacional.

6 Transmissão da Cultura Organizacional

A cultura de uma organização é transmitida pelos
seguintes elementos:

• histórias: relatos de acontecimentos que servem

de lembrança do que é valorizado pela cultura da
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empresa. São histórias conhecidas por todos os

funcionários. A participação dos colaboradores no

processo de mudança pode fazer emergir histórias

positivas sobre a futura maneira de ser da

organização. As histórias sempre existem e, em caso

de mudanças, quando não são consideradas,

tendem a ser negativas.

• rituais: são acontecimentos que ocorrem

regularmente para reforçar normas e valores

culturais. Há os rituais do café da manhã, das

conf ra te rn izações , admissão, demissão,

promoção, integração, entre outros. O processo

de mudança pode ser visto como um ritual do

qual as pessoas participam.

• heróis: são pessoas de sucesso ou que aparecem

com freqüência no jornal interno ou site da empresa,

que corporificam a cultura da organização. São

modelos a serem seguidos. São exemplos: o

operário-padrão, a pessoa que entrou na empresa

como office-boy e atualmente é o diretor presidente,

a foto do destaque do mês, entre outros. Os agentes

de mudança podem criar novos heróis, partindo

de funcionários antigos da empresa envolvidos

com as mudanças e através das histórias sobre eles,

criar modelos positivos originários da mudança.

• símbolos: são objetos, ações ou eventos aos quais

os funcionários atribuem significados especiais.

Logotipos de empresas, layout de ambientes físicos,

cargos e marcas comerciais são símbolos que

remetem à cultura organizacional. Por exemplo,

crianças novas reconhecem um McDonald's pelo

seu logotipo e layout. Reconhecemos de longe as

Lojas do Boticário, Carrefour, entre outras graças,

à padronização de seus ambientes físicos.

Conforme sugerem esses exemplos, os símbolos

representam uma associação consciente ou

inconsciente com algum conceito ou significado.

Durante a mudança, um estudo dos símbolos

existentes e a incorporação de novos símbolos, que

reflitam novos tempos de trabalho e crescimento,

podem ajudar na transição e assimilação dos novos

valores trazidos pela mudança.

• linguagem: compõe-se dos termos utilizados

para descrever situações, objetos, equipamentos,

pessoas-chave. A formalidade ou informalidade

no uso das palavras, as siglas e os jargões se

apresentam como forma de identificação dos

membros de uma cultura. As pessoas, quando

ingressam nas organizações, se deparam com novos

termos que dela são próprios. O domínio desses

termos implica na integração à cultura

organizacional. Os agentes de mudanças podem

agregar novos termos aos já existentes, que devem

reforçar os aspectos positivos da mudança.

Considerações Finais

Os mesmos elementos tradicionalmente utilizados
para a manutenção e estabilidade da cultura podem
ser usados para a sua mudança.

Assim, considerar a cultura num processo de mudança
é passo decisivo para caminhar em direção a resultados
satisfatórios, pois a cultura cerca as pessoas que a
compõem e, como dizem os especialistas em
mudanças, o grande problema que encontram não são
os processos, a tecnologia, a estrutura ou os
programas, mas, sim, as pessoas.
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