
alar de cultura é sempre arriscado. Pode-se cometer o 
erro de ser superficial ou entrar em detalhes incompre
ensíveis ou impraticáveis. Cultura é um tema complexo 

e cultura organizacional também. A definição genérica de 
cultura, formulada por Edward Tylor, é: "Um todo complexo 
que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, 
os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos 
pelo homem como membro da sociedade". 

A cultura organizacional é simplesmente um caso parti
cular da cultura geral. Na definição de Edgar Schein, é um 
padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou 
desenvolvidos por um determinado grupo à medida que este 
aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionou bem o suficiente para 
ser considerado válido e ensinado a novos membros como 
uma forma correta de perceber, pensar e sentir em relação 
àqueles problemas. A cultura organizacional é expressa nas 

empresas por um conjunto de valores, crenças e comporta
mentos dos indivíduos que a compõem. 

Para tornar o tema menos indigesto e mais utilizável, 
vamos entrar em uma particularidade da cultura organi
zacional: a cultura de um excelente lugar para se trabalhar. 
Trata-se daquelas empresas em que as pessoas sentem-se bem, 
trabalham com dedicação e produzem resultados incríveis. 

Quais são as características culturais dessas empresas? 
Primeiramente, devemos deixar claro que dificilmente se 
encontram culturas iguais entre duas organizações. São 
tantas as peculiaridades e nuanças que, assim como os seres 
humanos, cada empresa é como se fosse um indivíduo. No 
entanto, da mesma forma que podemos classificar as pes
soas de acordo com certas características, também podemos 
encontrar um grupo de empresas em que seus funcionários 
dão o melhor de si e trabalham em cooperação de forma 
harmoniosa. Essas "Great Places to Work" possuem algumas 



características em comum apesar de se 
apresentarem ao observador de maneiras 
totalmente diferentes. 

Sabemos que, após mais de 25 anos 
de pesquisas com empresas em mais de 
45 países, essas companhias possuem 
um alto nível de confiança entre chefes 
e subordinados, sendo esse um dos 
valores fortes da cultura delas. Além 
dessa característica, que é a verdadeira 
determinante da qualidade do ambiente 
de trabalho, essas empresas apresentam 
funcionários altamente orgulhosos 
do que fazem e da instituição em que 
trabalham e que se comportam como 
uma família, em um ambiente de 
colaboração e apoio mútuo. Em resu
mo, as características culturais dessas 
empresas são a confiança, o orgulho e 
a camaradagem. 

A pergunta que vem imediatamente 
a seguir é: como os dirigentes dessas em
presas conseguem desenvolver esses traços 
culturais ou como conseguiram, em um 

• determinado momento de sua história, 
transformar a cultura organizacional para 
obter essas características citadas? 

Nossas pesquisas e observações 
nos mostram algumas atitudes e 
ações seguidas de forma consistente 
por seus dirigentes ou, muitas vezes, 
por um único líder ou dirigente dessa 
organização. É importante citar que a 
maioria das melhores empresas para 
trabalhar é assim porque seu fundador, 
ou seu líder inicial, acreditava que essa 
era a única forma de se fazer negócios. 

Encontramos empresas seculares e outras muito novas em 
que seus fundadores sempre acreditaram que a confiança, 
o orgulho e a camaradagem são características essenciais 
para o sucesso - e essas características culturais se perpe
tuaram ao longo da história da empresa em muitos casos. 
Nas em que isso não ocorreu, por mudança de comando, de 
acionistas ou simplesmente pela perda dos valores iniciais, 
problemas surgiram e levaram muitas dessas organizações 
a simplesmente sumirem do mercado. 

Mas muitas outras empresas não nasceram com essas 

características. Então, o que fizeram seus líderes em algum 
determinado momento? Ou por que resolveram mudar? 
Bem, a maioria das empresas que se transformaram em 
excelentes lugares para trabalhar o fez porque alguém, no 
topo da organização, percebeu que, caso não mudassem suas 
características culturais, não sobreviveriam. O que fizeram 
então? E aqui convém lembrar, mais uma vez, que não se 
trata de teoria nem de recomendações, mas de observações 
de empresas reais que transformaram seus ambientes de 
trabalho ou mudaram sua cultura organizacional. 

Aqui estão os cinco passos seguidos por esses admirados 
líderes que alcançaram a incrível façanha de transformar 
suas empresas: 

Inicialmente, alguém no alto escalão percebeu que, se 
não mudasse o relacionamento com seus funcionários, 
a empresa não sobreviveria. 
Em seguida, essas pessoas tentaram entender por que 
o relacionamento com colaboradores não funcionava 
bem, na perspectiva deles próprios. Como descobriram 
isso? Conversando com esses mesmos funcionários 
de forma franca, aberta e com o interesse legítimo de 
entender o ponto de vista deles. 
Uma vez entendida a situação, em seus vários detalhes, 
esses líderes buscaram definir ações que pudessem 
abordar as questões, problemas e sugestões levantadas 
nessas conversas. 
Implementadas essas ações, o próximo passo foi o de refor
çar comportamentos entre os demais líderes da empresa, 
transmitindo uma clara mensagem do que se esperava 
deles e premiando aqueles que seguiam os novos compor
tamentos e punindo os que resistiam a isso. Sim, punindo, 
o que muitas vezes significa demitir pessoas-chave. 
E, como todo processo de transformação, o ciclo se refez 
várias vezes: escutando constantemente os funcionários 
e agindo em função da escuta. 

O processo mencionado acima foi seguido por várias 
empresas em países de culturas muito diferentes e com 
resultados sempre surpreendentes. 

Então, em resumo, como transformar a cultura de sua 
empresa? Escute seus funcionários com muita atenção, 
aja de acordo com o que ouvir e demonstre, com ações 
sobre os líderes, que a mudança é para valer. E o que 
mais? Continue ouvindo, dialogando e agindo sempre! 
Os resultados valem o esforço! 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, São Paulo, ano 7, n. 76, p. 24-25, mar. 2011. 




