
Cultura organizacional

Empresas de cultura forte
têm melhor desempenho

A
cultura organizacional é composta
por valores e crenças compartilha-
dos pelos integrantes de uma or-
ganização, que funciona como um

mecanismo de controle aprovando ou proi-
bindo, informalmente, comportamentos.
além de dar significado, direção e mobiliza-
ção para esses integrantes. A definição é da
administradora e conselheira do CRA-SP,
Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos
(foto acima), pesquisadora do assunto para
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico (CNPQ), em palestra
no Conselho que marcou o início dos traba-
lhos do Grupo de Excelência "Cultura das
Organizações". O evento contou com a par-
ticipação do consultor Cid Nardy, autor cio
livro "O Desafio da Mudança" (Editora Gente)

Elas administram os conflitos de forma mais transparente
e aberta, o que acaba interferindo favoravelmente nos
resultados financeiros

Segundo Neusa Maria, estudos (entre eles
um realizado por ela junto a 13 empresas do
setor têxtil brasileiro) comprovam que em-
presas com cultura forte, valores e crenças
compatíveis com os integrantes que nela tra-
balham, pertencem ao grupo cias organiza-
ções que apresentam melhores desempe-
nhos. Um desses estudos (do pesquisador
norte-americado Cindy Gordon) identificou
o perfil cultural de 63 empresas a partir da
percepção do corpo gerencial e da compa-
ração com a rentabilidade organizacional por
três anos seguidos, e concluiu que as em-
presas com desempenho superior à média
administravam os conflitos de forma mais
transparente e aberta. Ou seja, a cultura or-
ganizacional interferiu favoravelmente no re-
sultado financeiro.

Para realizar a pesquisa, que resultou em
tese de doutorado na Faculdade de Econo-
mia e Administração da Universidade de São
Paulo ("Impacto da cultura organizacional no
desempenho das empresas, conforme men-
surado por indicadores contábeis" - 1.992),
Neusa Maria valeu-se da "Tipologia Cultural
de Quinn", processo que identifica quatro ti-
pos de cultura: grupai (a participação dos in-
divíduos é valorizada nas tomadas de deci-
são e as informações são coletivas); inovativa
(voltada para empresas com mudanças muito
rápidas, como empresa de tecnologia); racio-
nal (o foco está nos resultados, no desempe-

Um novo campo de conhecimento
A partir da década de 50, a Teoria Geral da

Administração mostrou-se insuficiente para con-
tinuar explicando os fenômenos administrativos-
organizacionais que se manifestavam em decor-
rência das transformações sociais, econômicas,
políticas e/ou culturais. Em decorrência, partiu-se
para novos campos de conhecimento, como a Ad-
ministração por Objetivos (l,950) a Estrutura Or-
ganizacional (1.960) e a Administração Estraté-
gica (l.970) até se chegar à Cultura Organizacio-
nal (1.980), que trouxe para o espaço organiza-
cional conceitos como cultura e identidade.

Á cultura manifesta-se quando os valores e
crenças são compartilhados pelos integrantes de
uma organização. Assim, pode-se entender que os

valores individuais (dependendo do poder que o
indivíduo tem na empresa) podem afetar a cultu-
ra vigente. As pessoas podem agir conforme os
princípios do presidente, por exemplo.

De acordo com Edgar Schein, um dos mais
conceituados estudiosos do assunto, a cultura or-
ganizacional é aprendida, transmitida e muda-
da, dependendo dos níveis em que ela se encon-
tra. Esses níveis são: 1) artefatos e criações (ele-
mentos visíveis): como as pessoas se vestem, a dis-
posição das salas etc; 2) valores e crenças aquilo
que o grupo acredita permear suas ações; e 3)
pressupostos básicos: determinam como os mem-
bros de um grupo percebem, pensam e sentem. Fi-
cam no inconsciente das pessoas.

nho, na clareza dos objetivos e o lucro é o
fim que justifica os meios); e hierárquica (os
indivíduos aceitam a autoridade, ou seja. os
valores estão voltados para o controle).

O modelo baseia-se no balanceamento
entre as culturas, já que nenhuma organiza-
ção reflete uma cultura única. Ele é caracte-
rizado por duas hipóteses. A primeira parte
do pressuposto que as empresas são multi-
culturais, e que pode haver a predominân-
cia de uma cultura; a outra ressalta que para
ter uma cultura forte a empresa deve combi-
nar os valores dos quatro tipo culturais.
Quando um tipo é superenfatizado, a orga-
nização pode-se tornar disfuncional.

Ponto cego

Quando uma cultura prevalece sobre as
demais tem-se o que os pesquisadores cha-
mam de "ponto cego da cul tura organiza-
cional". "O excesso de valores na cul tura
grupai, por exemplo, pode valorizar os equi-
pamentos e os indivíduos, mas pode con-
tribuir para a perda do controle dos resul-
tados. Assim, os controles tornam-se frágeis;
se a predominância estiver na cultura ino-
vativa é sinal de que a organização pensa
muito em projetos arrojados, mas que, na
maioria das vezes, são custosos. Tem de
haver um equilíbrio entre recursos despen-
didos e aquilo que ela precisa para dar res-
posta aos clientes e ambiente externo", en-
fatizou.

Para ela, quando a cultura racional é mui-
to acentuada a tendência é de que as pes-
soas nas organizações fiquem "cansadas".
"Elas têm sempre de correr atras das metas,
dos resultados, e isso. com o tempo, vai
desgastá-las junto ao corpo gerencial. Por
isso. o estímulo do gerente tem de ser com-
patível com as ações. Ou seja, deve estar
no mesmo nível, ou acima, do que preten-
de-se alcançar", explicou.

A ênfase na cultura hierárquica costuma
"engessar" as estruturas menos piramidais. o
que pode contr ibuir para que as decisões
demorem a ser tomadas e. muitas vezes, quan-
do o são já deixaram de ser pertinentes. "O
excesso de controle fax, também, com que as
decisões deixem de ser progressivas", disse.
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Cultura organizacional é
formada de ritos e mitos

elas não gostam de sair do "conforto" em
que se encontram para enfrentar mudanças.

Ritos
Segundo Nardy, se for feita uma pesquisa

para saber se uma organização é justa, a res-
posta positiva nunca será superior a 70%. "Na
realidade, ninguém está feliz com o processo
que tem pela frente, mas o desejo de mudan-
ça esbarra nos ritos (reprodução de fatos an-
cestrais que gerou a situação)", esclareceu.

Ele citou o exemplo de uma empresa em
que para entrar na sala do presidente as pes-
soas vestiam o paletó. O paletó fazia parte do
rito da empresa. Um dia. um gerente, por dis-
tração, esqueceu de vesti-lo. A "curiosidade"
dos demais era saber o que iria acontecer,
com tal "desrespeito". "Não aconteceu nada",
elucidou Nardy. "Até porque pouco tempo
depois descobriu-se que o office boy costu-
mava freqüentar a sala do presidente para
pedir ajuda nas lições de Inglês", contou, ao
dizer que histórias assim são essenciais para

Para Cid
Nardy, a
cultura
organiza-
cional
sustenta u
posição
das
pessoas
nas
empresas

o processo de organização cultural.
Nardy salientou que à medida que os

desafios vão surgindo, novos ritos - e até
mesmo mitos - vão sendo criados e impac-
tando de forma "terrível" a Administração, já
que ela é responsável pela condução da mis-
são da empresa, que engloba os valores e os
sonhos dos empreendedores.

Resistência às mudanças

A cultura organizacional manifesta-se
por meio da resistência às mudanças.
'Em uma empresa que trabalhei, o di-

retor perguntou se a fórmula que estava sen-
do desenvolvida funcionava. Apesar da res-
posta positiva da equipe, ele fez um sinal de
aprovação, que foi interpretado como des-
confiança. Foi o suficiente para que todos
desacreditassem do projeto, o que levou mais
de dois anos para ser concluído. Por que?
Forque naquele momento um ambiente in-
terno (diretor) ofereceu uma resistência à ino-
vação", disse.

A resistência interfere, também, nas for-
mas e nos tipos de relacionamentos. Nardy
lembrou o caso de um diretor que costuma-
va entrar na empresa pela porta da fábrica.
Pelo caminho, cumprimentava todos os ge-
rentes. De vez em quando deixava de "de
fora" um ou dois, de propósito. Era o sufici-
ente para que eles ligassem para sua sala per-
guntando se estava tudo bem. "O que era isso".
pergunta Nardy. E responde: "Como havia um
rito na forma de relacionar-se, o ato de não
cumprimentar representava uma mudança
brusca no contrato cultural estabelecido".

Boa parte das estratégias externas impos-
tas à cultura organizacional é pressionada

pela visão que a concorrência tem sobre o
que é valor para o consumidor e qual a fór-
mula utilizada para atingi-lo. A contraparti-
da é a capacidade da empresa em dar res-
posta (equilíbrio). "Às vezes, o que é valor
para o consumidor não é possível de ser con-
seguido. Então, o negócio é trabalhar com
direcionador de valor até a marca atingir forca
suficiente para competir com as outras", de-
finiu Nardy.

Percepção
Para ele. a percepção de valores quando

esta voltada para a empresa interfere na dinâ-
mica. Ou seja, nos objetivos, nas estratégias e
na capacidade da empresa reagir para aquilo
que acredita que as pessoas vão partilhar.

Lembrou que um dos problemas da cul-
tura japonesa para manter a competitivida-
de é estar constantemente inovando. No en-
tanto, esclareceu, a inovação só dá certo se
as pessoas envolvidas sabem que fazem parte
do processo e lutam para que ele seja colo-
cado em prática. Se algum departamento
estiver desenvolvendo um projeto, mas es-
conde-o de alguma forma, pensando estar
valorizando-o para a empresa, na verdade

está desperdiçando a oportunidade da ino-
vação. "Isso explica o porquê da entrada em
operação do telefone celular ter demorado
uma eternidade ou o porquê da lentidão da
informatização de diversos componentes dos
veículos", enfatizou, ao dizer que a falta de
percepção nos negócios contribuiu para que
as empresas norte-americanas que atuam no
ramo ferroviário levassem décadas para des-
cobrir que seu negócio não era ferroviário,
mas de transporte de passageiros e de car-
gas", observou.

Missão integradora
Para Nardy, a cultura organizacional contribui

para a fixação do estilo de gerenciamento da orga-
nização. Como tem a missão de ser integradora, a
força dos líderes pode ser reproduzida nos vários seg-
mentos da Administração, principalmente em empre-
sos hierarquizadas. Em organizações horizontais
mais voltadas para a valorização das equipes, a ten-
dência é que o foco deixe de concentrar sobre pesso-
as com essa natureza. "Isso permite que as atenções
deixem de ser direcionadas para profissionais tidos
como heróis. Não que os líderes não sejam necessá-
rios, mas é uma oportunidade para realçar aquilo
que cada um faz", finalizou.
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ças que, junto com os recursos físicos, tec-
nológicos e financeiros (ativos reais e sim-
bólicos), constituem a cultura organizacional.
"Se alguém tiver dúvida, basta pegar as ações
da Coca-Cola e verificar o que são realmente
ações e o que são valores involuntários. Os
ativos reais (fábrica, equipamentos, proces-
sos, lucros etc) não passam de 35%; o restan-
te são ativos subjetivos (simbólicos): a marca,
a crença no futuro da empresa e na qualida-
de do produto. Ou seja, elementos que esta-
belecem a história da cultura da empresa",
disse o consultor Cid Nardy.

Para ele, a cultura organizacional é quem
sustenta a posição das pessoas nas empre-
sas. "Ela permite que as pessoas se supor-
tem psicologicamente e/ou socialmente den-
tro do cenário em que está inserido, levan-
do-as a praticar, mesmo sem querer, as ações
dos demais", enfatizou. Isso explica porque

ssim como as pessoas, as empresas
possuem idéias, sonhos e determi-
nações. Esse conjunto é fundamen-
tal na formação dos valores e cren-


