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A cultura é o aditivo mais relevan-
te em uma empresa, de acordo
com um estudo da Harvard Busi-
ness School, realizado pela pes-
quisadora Cynthia A. Montgo-
mery. Pelo levantamento, as tá-
ticas de preço são copiadas pela
concorrência, em média, em até
dois meses. Os produtos em até
três anos também são copiados.
Mas, quando se trata da cultura
corporativa, o conjunto de há-
bitos e crenças estabelecidos
por normas, valores, atitudes e
expectativas compartilhadas
pelos membros da organização,
o tempo ascende para pelo me-
nos sete anos.

O tema ganhou destaque du-
rante a crise econômica global,
diz Andy Freire, sócio e fundador
da Axialent, consultoria mundial
de recursos humanos. Segundo
ele, durante a recessão, as em-
presas que tinham uma cultura
interna mais fortalecida acaba-
ram saindo-se melhor. E os con-
correntes perceberam — o que fez
crescer a demanda de grandes
companhias pelo aperfeiçoa-
mento das relações internas.

No Brasil, o grupo Pão de Açú-
car começou a melhorar sua cul-
tura em meados de 2008. “Pas-
samos a usar ferramentas que
confirmaram nosso objetivo de
ter uma cultura construtiva, an-
tifeudo, com áreas mais integra-
das”, diz Cláudia Soares, vice-
presidente de recursos humanos
do grupo. Cláudia lembra que,
em setembro do mesmo ano, o
Pão de Açúcar passou pelo OCI,
sigla em inglês para o teste sobre
o Inventário Cultural da Organi-
zação. Boris Leite, presidente da
Axialent no Brasil, diz que ele é
necessário para avaliar quais
pontos precisam ser melhorados.
“A partir da análise se define a
forma de trabalhar a cultura pro-
posta pela empresa e o que pode
ser aperfeiçoado”, diz Leite.

Atualmente os 80 mil funcio-
nários do Pão de Açúcar (não in-
cluindo os 60 mil de Casas Bahia)
reconhecem as novas característi-
cas que foram acrescentadas à
cultura, antes não tão bem defini-
da entre a equipe. O movimento
de transmissão de conhecimento
aconteceu a partir da alta lideran-

ça que participou de seminários e
realizou viagens pelo Brasil para
difundir as novas ideias.

O resultado aparece em forma
de profissionais mais esclarecidos
e lucro operacional acima da mé-
dia em 2008, segundo a vice-
presidente. “Chegamos a uma
alta do lucro operacional de 32%.
Embora todos tenham tido resul-
tado positivo naquele ano, nossos
principais concorrentes não che-
garam nem à metade disso”, diz.
Em 2009, o crescimento foi de
15,7% em cima do ano anterior.

Culturas globais
Em empresas internacionais, a
norma é uma cultura global, com
peculiaridades que podem ser
adaptadas à equipe regional. “Isso
pode ser feito sem prejudicar o
modelo geral da companhia”, ga-
rante Leite. Neste caso, a dificul-
dade em aplicar os conceitos pode
ser externa, de mercado; ou inter-
na, como era o caso da Linde Ga-
ses, empresa alemã de gases in-
dustriais com 48 mil funcionários
pelo mundo, 800 deles no Brasil.
“Nós precisávamos de uma cultu-
ra que tivesse um objetivo futuro
comum entre todos”, afirma Cle-
mis Miki, presidente da Linde Ga-
ses para América Latina. Para isso,
a filial brasileira mudou a diretoria
e fez com que os funcionários dei-
xassem de pensar apenas na sua
área de atuação específica.

O programa de análise e
transformação da companhia foi
desenvolvido em 2007, antes do
estouro da crise econômica. “A
empresa passou pela recessão
com menos danos do que se po-
deria esperar. “Apesar da fase
considerada ruim, continuamos
com nossos investimentos”, diz
Miki. Em 2009 a empresa inau-
gurou novas fábricas na Bahia e
no Rio de Janeiro. “A empresa é
constituída de indivíduos, à me-
dida que ele se conhece e cria
perspectivas de futuro, a compa-
nhia também evolui”, diz o exe-
cutivo. Ele aprendeu, por exem-
plo, que na maioria das vezes a
empresa pensa ter uma cultura
corporativa clara, mas na ver-
dade a teoria escrita pelos mu-
rais não faz parte do cotidiano
da equipe. “Nossa cultura era
apenas um papel bonito na pa-
rede que não estava aplicado
como deveria”, diz Miki. ■

Cultura corporativa
tem valor intangível
Empresas que implementam conjunto próprio de normas
e valores obtêm melhores resultados e equipes mais motivadas

Enquanto táticas
de preço são
copiadas pela
concorrência em
até dois meses,
em media, a cultura
leva pelo menos
sete anos para
ser imitada

REAÇÃO

Mas o que é cultura
corporativa?
“Cultura não é clima”, diz Boris
Leite, presidente da Axialent.
Clima mede grau de satisfação
no ambiente, enquanto
cultura reflete os modelos
estabelecidos pela empresa
que são traduzidos em ações
concretas. Por isso, um mesmo
acontecimento num dado
contexto de negócio pode
gerar interpretações e,
consequentemente, reações
diferentes de acordo com
a cultura de cada empresa.
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