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Em artigos anteriores já nos referimos à importância da cultura organizacional - princípios, 
crenças e valores - nas empresas em geral e nas agências de propaganda em particular. O 
tema é inesgotável e o que nos faz voltar a ele é o falecimento recente do filósofo e 
antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, ocorrido em Paris. 
 
Claude Lévi-Strauss tornou-se conhecido como o pai do estruturalismo, uma metodologia de 
análise da interação entre o indivíduo e a estrutura social da qual ele faz parte. Em sua obra-
prima "Tristes Trópicos", Lévi-Strauss descreve as suas pesquisas entre os indígenas 
brasileiros, nos anos 30, e chega a um enunciado que revolucionou a antropologia no século 
XX, segundo o qual são os valores culturais, muito mais do que quaisquer medidas 
repressivas, que determinam o comportamento dos indivíduos na sociedade. No caso dos 
índios brasileiros, Lévi-Strauss descreve como os valores da cultura tribal, arraigados no 
subconsciente, fazem com que tudo flua naturalmente na vida diária, sem a presença 
ostensiva da autoridade. Cada um conhece o seu papel e o desempenha de acordo com as 
expectativas do grupo social. Foi baseado no estudo dos mitos que incorporam os valores 
culturais dos índios que Lévi-Strauss pregou a igualdade entre as culturas humanas e o 
respeito às diferenças entre os homens. 
 
Pode não parecer, mas o trabalho de Lévi-Strauss se reveste de grande importância para a 
compreensão do papel da cultura organizacional das empresas. É ele que explica por que, em 
certas empresas, as pessoas se sentem mais integradas, participativas e motivadas, sem a 
necessidade de qualquer instrumento de disciplina ou controle. Enquanto isso, nas empresas 
cuja cultura é frágil ou defeituosa, não há estímulos ou medidas repressivas que consigam 
integrar e motivar os colaboradores. 
 
Nas empresas de serviços, como as agências de propaganda, este fator é crucial porque 
dependemos basicamente do ser humano, por mais computadores que sejam instalados. Cabe 
ao gestor, principalmente através do próprio exemplo, promover a formação, lenta e gradual, 
da Cultura mais adequada, combinando valores humanistas e visão de mercado. Analisando a 
cultura das agências líderes, criativas e eficientes, o leitor perceberá exatamente isso. Elas 
possuem uma cultura organizacional vigorosa que se sobrepõe aos que lá trabalham, 
combinando valores humanistas (ética, respeito ao ser humano, missão de servir) com uma 
visão objetiva do papel da agência no mercado - sintonia com o cliente, abertura à inovação e 
mudanças, valorização do mérito, estímulo à criatividade individual, excelência no desempenho 
etc. 
 
Em seu enunciado básico Lévi-Strauss diz também que só é possível entender o indivíduo no 
contexto social ao qual ele pertence. Fora desse, contexto, ele se anula. Em outras palavras, o 
ambiente proporcionado aos seus colaboradores, por uma agência criativa de vanguarda, é tão 
ou mais importante do que o talento criativo de qualquer diretor de criação, tomado 
isoladamente. Se atender ao canto da sereia e transferir-se para uma agência sem cultura 
criativa, este criativo corre o risco de estiolar. 
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