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RESUMO 

  

Este trabalho aborda o tema cultura organizacional em interface com valores individuais 
do fundador. O referencial teórico buscou a articulação de três eixos, quais sejam: cultura 
organizacional, valores individuais e valores organizacionais. A análise da cultura 
organizacional privilegiou o modelo sugerido por Schein (2007; 2009); os valores 
individuais do fundador foram mapeados a partir do Questionário de Perfis de Valores 
(QVP), de Tamayo e Porto (2009); e os valores organizacionais seguiram o Inventário de 
Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e Tamayo (2004). O objetivo 
principal foi identificar e analisar em que aspectos o conjunto de valores do fundador pode 
influenciar na determinação da cultura organizacional Size Marcenaria. Para alcançar esse 
objetivo, foi realizado estudo de caso de caráter descritivo e qualitativo na referida 
empresa. Os dados primários foram coletados em entrevista semiestruturada com o 
fundador e três grupos de foco, envolvendo 16 dos 25 funcionários da empresa. A escolha 
desses funcionários foi determinada pelo tempo de serviço, visto a cultura organizacional 
estar vinculada à existência de um grupo social que compartilha experiências durante certo 
período de tempo e criam uma mesma linguagem, formas de perceber, sentir e pensar que 
determinam a sua maneira de agir diante das situações. Foram coletados dados secundários 
de documentos da empresa. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de 
conteúdo, confrontando-se os dados das entrevistas com as informações documentais e 
com a teoria. A análise dos dados revelou que as características da cultura organizacional 
da empresa pesquisada espelham os valores do fundador. Confirmou-se significativa 
harmonia entre os valores individuais do fundador e os valores organizacionais percebidos 
pelos funcionários. Entre as características do estilo de gestão destacam-se: o paternalismo 
e, em contrapartida a lealdade dos funcionários; o poder de influência do fundador sobre os 
membros da empresa; a valorização do ser humano; a preocupação com o bem-estar dos 
funcionários; o respeito ao cliente; e a honestidade nas relações com os diversos 
stakeholders. O estudo permitiu, ainda, a confirmação, na cultura Size, de características 
tidas como típicas da cultura brasileira, tais como o paternalismo, o personalismo e o 
autoritarismo. Pode-se dizer que a empresa pesquisada apresenta um cenário próximo do 
apresentado no arcabouço teórico, tornando-se possível afirmar que é inegável a influência 
dos valores do fundador na dinâmica da cultura dessa empresa. 

 

Palavras-chave: Cultura organizacional. Valores individuais. Valores organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the founder individual values with interface in the cultural 
organizational theme. The theoretical referential search the three hubs articulation, that are: 
cultural organizational, individual values and organizational values. For  the  cultural 
organizational analysis were favored the model suggested by Schein (2007; 2009), the 
founder  individual values were mapped from PVQ (Portrait Values Questionnaire) of 
Tamayo and Porto (2009) and the organizational values were mapped based on IPVO 
(Organizational Values Inventory Profiles) from Oliveira and Tamayo (2004). The main 
purpose is to identify and analyze which aspects the founder joint values can influences in 
the determination of the organizational culture in the Size joinery. To reach the proposed 
an individual case study of descriptive and qualitative character was made on the above 
mentioned company. The primary data was collected through semistructured interviews 
made with the founder and three focus group involving the sixteen of the twenty five 
company employees. The choice of this employees was determined by how long this 
employees worked for the company, since the organizational culture is bound to the 
existence of a social group that shares experiences during a certain amount of time and 
create a similar language, ways of notice, feel and think that determined their course of 
action when facing situations. Secondary data was gathered from company documents. To 
data analysis the method of contents analysis was applied, confronting the data from the 
interviews with the documental information and the theory. The data analysis reveals that 
the characteristics of the organizational culture of the surveyed company mirror the 
founder values. It’s acknowledged a significant harmony between the founder values and 
the organizational values noticed by the employees. Among the management 
characteristics distinguishes: the paternalism and as a counterpart the loyalty of the 
employees, the influence power  of the founder over the company members, the high 
regard given to the human being, the concern about the welfare of the employees, respect 
with clients and the honesty in the relationships with the several stakeholders. This study 
also allowed the confirmation, in the Size culture, of characteristics taken as typical in 
Brazilian culture, such as the paternalism, the personalism and the authoritarianism. Seeing 
that, we can say that the researched company shows a close scenario to the ones shown in 
the theoretical framework, making possible the confirmation that is undeniable the 
influence of the founder values in the culture dynamic of this company. 

 

Keywords: Cultural organizational. Individual values. Organizational values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As organizações têm configurações diferentes, mesmo quando têm estruturas 

similares. Entretanto, quando se analisam os processos e procedimentos, fica latente tal 

percepção e advém daí a indagação quanto aos fatores que determinam essas formas 

peculiares de existência e práticas organizacionais. De acordo com Carrieri (2005), é 

sabido que as organizações sempre foram estudadas como meios de produção e dissociadas 

de suas características culturais. Mas, diante do cenário atual, altamente exigente e 

competitivo e que imprime uma visão voltada para a determinação de diferenciais 

competitivos, torna-se importante conhecer de forma mais profunda a cultura 

organizacional.  

Aktouf (1994) ressalta que o campo da gestão encontra-se, desde o final da década 

de 70 do século XX, invadido por trabalhos, pesquisas e publicações sobre cultura 

organizacional. No Brasil, entretanto, tal temática, apesar de instigante, ainda é recente, 

pois, de acordo com Carrieri (2005), foi no início dos anos 1990 que se iniciaram, aqui, 

pesquisas sobre cultura organizacional e, mais recentemente, sobre a cultura 

organizacional brasileira.  

O Brasil é um país multifacetado, de acordo com Papa e Luz (2008), e pode ser 

considerado um caleidoscópio étnico, social e cultural e os espaços organizacionais não 

fugiram a essa regra. Barros (2003) afirma que a cultura brasileira, com suas características 

e especificidades, impacta no modelo de gestão das empresas. Desta maneira, as 

singularidades e especificidades das organizações brasileiras devem ser estudadas.  

Tendo como pressuposto básico que a cultura é o conjunto de “valores, crenças e 

premissas aprendidas desde a infância que diferenciam um grupo de pessoas de um país ou 

de uma região” (BARROS, 2003, p. 17) ou como a “programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas em face de outro” 

(HOFSTEDE, 1991, p. 19), o estudo do elemento cultural pode explicar as diferenças 

existentes nas diversas organizações.  

Corroborando, Ryle (1949 apud GEERTZ 2008) indica que o que estabelece a 

diferença entre o mesmo comportamento em duas pessoas diferentes é o contexto, o 

significado que tal ato tem para cada uma delas. Assim, para se compreender um fato, um 

ritual, um costume, uma ideia, tem-se que atentar para o que está como pano de fundo, ou 
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seja, os códigos estabelecidos. Schein (2009) acrescenta que a cultura é uma abstração que 

opera com forças poderosas e, que se não se entender a operação dessas forças, torna-se 

sua vítima. O autor conclui que a cultura está para um grupo como a personalidade está 

para um indivíduo.  

De acordo com Aktouf (1994), Elliot Jaques foi o pioneiro na definição de um 

conceito para cultura organizacional, considerando-a como o modo habitual de pensar e 

agir que deve ser aprendido e aceito e que é ou mais ou menos compartilhado entre os 

empregados da empresa. Aktouf (1994) amplia esse conceito e considera que a cultura é a 

reunião de tudo o que constitui a vida de uma empresa, é um sistema informal 

generalizado, irracional e subjetivo ou inconsciente.  

A partir da década de 1980, com os estudos de Ouchi (1981), Peters e Waterman 

(1982, apud AKTOUF, 1994), as empresas começam a ser consideradas uma entidade 

social e, como tal, capazes de segregar suas próprias regras, costumes, hábitos, visões, 

linguagem, ou seja, sua própria cultura, diferenciando-se de outras empresas, mesmo 

quando pertencentes a uma mesma cultura nacional. Neste trabalho pretende-se buscar 

compreender a fonte determinadora da diferenciação das “culturas” entre as empresas, 

levantando-se o pressuposto de que esta se encontra no conjunto de valores do fundador. 

Barnard (1938), Follett (1964) e Selznick (1957) citados por Aktouf (1994) 

percebem os dirigentes como os depositários dos valores, das orientações e das 

expectativas da organização; como geradores de exemplos a serem seguidos e atitudes a 

interiorizar; bem como catalisadores que favorecem a formação dos grupos. Consideram, 

ainda, que o ambiente e a imagem conferem à empresa uma personalidade própria que 

permite delinear identidade e ideologia particulares. Segundo a perspectiva de Schein 

(2009), quando uma empresa é fundada, ela opera de acordo com um sistema de conduta 

que o seu fundador tem como certo. Desta forma, incorpora valores, hábitos e crenças do 

fundador.  

De acordo com Schein (2009, p. 16): 

 
Cultura organizacional é um padrão de suposições básicas compartilhadas que 
foi aprendido por um grupo, à medida que solucionava seus problemas de 
adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o suficiente para ser 
considerado válido e ensinado aos novos membros como o modo correto de 
perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas. 

 

Schein (2009) refere a cultura como um fenômeno dinâmico, que cerca a todos, 

desempenhada e criada pelas interações com outros e moldada pelo comportamento do 
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líder, e um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o 

comportamento. E ressalta a importância da figura do fundador na construção, inserção e 

evolução da cultura organizacional, à medida que esta é o reflexo das crenças, valores e 

suposições dos fundadores.   

Concordando, Fleury e Fleury (1997) afirmam que todas as tradições, formas de 

fazer, bem como os elementos simbólicos contidos nas dinâmicas das práticas 

organizacionais estão diretamente relacionados ao perfil do fundador ou do grupo que as 

constituiu e iniciou a formação de suas culturas. Assim, a análise das características 

pessoais do fundador e como estas interferem e/ou determinam a dinâmica e a cultura da 

empresa torna-se importante para se compreender o universo das organizações. Nesse 

contexto, ganha espaço a ideia de valores pessoais e valores organizacionais. 

Schwartz (1999) define valores como critérios ou metas que transcendem situações 

específicas e são ordenados por sua importância, servindo como princípios que guiam a 

vida do indivíduo.  

No presente estudo, analisou-se e verificou-se até que ponto os valores pessoais do 

fundador determinaram os valores organizacionais, compreendendo valores 

organizacionais como os princípios ou crenças compartilhadas pelos empregados, que 

orientam o funcionamento e a vida da organização (TAMAYO, 1998). 

O estudo do impacto dos valores do fundador na dinâmica das organizações tem 

ganhado espaço e despertado o interesse de diversos pesquisadores. Entretanto, 

revisitando, em especial, os trabalhos apresentados no Encontro da Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) no período compreendido entre 

2005 e 2011, verificou-se que 22 trabalhos abordaram o tema cultura organizacional, 

principalmente no encontro de 2006, no qual seis trabalhos foram apresentados. Mas 

apenas uma pesquisa estabeleceu a relação entre as características do fundador e o seu 

impacto na cultura organizacional.  

Estudo de Papa e Luz (2008) em uma empresa familiar atuante no segmento de 

manutenção mecânica industrial localizada em João Monlevade, Minas Gerais, reporta que 

o fundador desempenhou importante papel na determinação da cultura organizacional, bem 

como no processo de aprendizado dos seus membros. As autoras concluem que o estilo de 

gestão, ou seja, as práticas organizacionais e dinâmicas de funcionamento da empresa 

relacionam-se com as crenças e valores do fundador.  

Na mesma linha, Sarsur et al. (2004), em pesquisa realizada em uma empresa 

virtual, constatam que o fundador aparece como ponto de referência organizacional, sendo 
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reconhecido por sua energia e iniciativa, bem como por forte dose de desprendimento. 

Existe um código normativo que mantém a organização unida e que tem a sua origem nas 

orientações deste.  

Muitos são os fatores relacionados à dinâmica do fundador que interferem na 

gestão de sua empresa; entre esses, podem-se destacar a personalidade, a história de vida, 

as relações com familiares, o lugar ocupado na comunidade onde a empresa se insere, as 

relações com órgãos de classe, os valores assumidos por ele e as motivações associadas à 

fundação e continuidade, bem como o futuro da empresa (COSTA, 2008).  

Uma cultura organizacional forte, mesmo quando submetida a processos de 

sucessão e/ou ingresso dos herdeiros na direção, tende a permanecer, pois a figura do 

fundador é percebida como referência e os valores solidificados permanecem mesmo após 

a formação de subculturas, como indica o estudo de Pires (2007) em uma empresa do 

segmento moveleiro.  

Quanto a esse aspecto, vale ressaltar que os valores do fundador não são 

assimilados com inteireza pelos membros da organização, exceto quando da existência de 

uma relação de proximidade com todos e confiança mútua. Tal realidade é possível de ser 

percebida na pequena empresa, onde se percebe a prevalência de mecanismos informais de 

gestão e a estrutura organizacional horizontalizada facilita mais proximidade entre 

superiores e subordinados. Desta forma, torna-se possível o contato direto entre o fundador 

e a equipe, com consequente difusão de suas crenças e valores.  

Além da relação de proximidade no dia-a-dia, outro instrumento de transmissão e 

difusão da cultura organizacional diz respeito ao processo de socialização dos novos 

colaboradores. O processo de socialização constitui-se de um esquema de recepção do 

novo colaborador, a partir do qual são repassadas normas, regras, valores, crenças e 

atributos que compõem a cultura da empresa. Tal processo tem como objetivo levar o novo 

colaborador a agir de maneira coincidente com as expectativas da empresa. Na perspectiva 

de Van Maanen (2011) a socialização organizacional molda a pessoa. 

Embora Schein (2009) sugira que a análise do conteúdo dos programas de 

socialização constitui uma boa forma de descobrir alguns elementos da cultura de uma 

organização, este tema não será objeto de consideração específica no desenvolvimento 

deste trabalho. 

Este estudo pretende contribuir para a Academia, com a discussão da temática 

sobre os valores do fundador, influenciando e/ou determinando a cultura organizacional e 

aprofundar a perspectiva que Schein (2009) propõe quando destaca que cultura e liderança 
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estão inter-relacionadas e a liderança é o processo fundamental a partir do qual as culturas 

são formadas e modificadas. 

A organização que constitui objeto desta pesquisa é uma marcenaria, caracterizada 

como uma empresa de pequeno porte, atuante no segmento de móveis personalizados. 

Conta com 18 anos de atuação no mercado e goza de conceito positivo em seu segmento. 

Fundada em 1993, possui assessoria em recursos humanos desde 1999. Porém, quando se 

analisa a natureza dos trabalhos realizados, pela consultoria, percebe-se que são similares 

aos realizados em diferentes empresas/cliente, não se conseguindo os mesmos resultados 

em termos de abertura, envolvimento e comprometimento da empresa com as propostas. 

Daí levantaram-se algumas indagações: a) quais os fatores determinam esses resultados?; 

b) o que leva os funcionários a esse envolvimento com as atividades propostas?; c) qual a 

influência do fundador nesse processo? Observadas essas questões, levantou-se o 

pressuposto de que o que determina essa forma peculiar de funcionamento são as 

premissas básicas do fundador, que orientam a forma de agir da empresa.  

Este estudo norteou-se pela busca da resposta ao seguinte problema: em que 

aspectos o conjunto de valores do fundador pode influenciar na determinação da 

cultura organizacional em uma marcenaria?  

A proposta que se apresenta é, então, identificar o conjunto de crenças e valores do 

fundador e analisar como este foi transmitido e incorporado no universo da empresa, 

instituindo a cultura organizacional.  

Visando responder a esse problema descrito, estabeleceu-se como objetivo geral: 

• Identificar e analisar em que aspectos o conjunto de valores do fundador pode 

influenciar na determinação da cultura organizacional em uma marcenaria.  

 

Quanto aos objetivos específicos, buscar-se-á:  

• Realizar levantamento histórico sobre a empresa, a fim de identificar e classificar 

as características da sua cultura. 

• Realizar o levantamento do conjunto de valores do fundador, a fim de identificá-los 

e classificá-los.  

• Realizar o levantamento dos valores organizacionais, a fim de identificá-los e 

classificá-los. 

• Estabelecer a relação entre os valores do fundador, os valores organizacionais e as 

características da cultura organizacional.  
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Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, foi realizada pesquisa na Size 

Marcenaria, empresa de pequeno porte no segmento de marcenaria, situada no município 

de Contagem, MG, por meio de um estudo de caso. Trata-se de uma empresa com 18 anos 

de existência (fundada em outubro de 1993) e que emprega 25 profissionais, de capital 

nacional e gerenciada pelo seu fundador.  

 

 

1.1 Justificativa 

 

A autora deste projeto tem graduação em Psicologia e especialização em Educação 

e Gestão Empresarial. Desde 1988 atua na área de recursos humanos em empresas de 

diferentes segmentos e também de porte diferenciado. A partir de 2004, decidiu atuar de 

forma autônoma e iniciou o processo de assessoria em recursos humanos para empresas de 

pequeno porte. Ao longo de sua trajetória profissional, a partir de observações e análises 

não sistematizadas, começou a perceber as configurações diferentes das organizações, 

mesmo quando têm estrutura, porte e receita similares. Atua com consultoria em gestão de 

pessoas e há aproximadamente seis anos desenvolve trabalhos na empresa foco desta 

pesquisa. Ao longo desse tempo, por diversas vezes, recebeu indagações do mesmo 

segmento quanto às razões do sucesso dessa empresa, principalmente quanto aos aspectos 

relacionados à atração e retenção de profissionais. A partir daí, decidiu realizar a presente 

pesquisa, a fim de melhor compreender tal fenômeno. Espera-se que respostas encontradas 

a essa questão sirvam tanto à empresa estudada quanto a outras. 

Para a academia, o presente estudo buscou contribuir com a discussão relativa à 

influência dos valores do fundador sobre a cultura organizacional, além de aprofundar a 

visão de Schein (2009), segundo o qual cultura e liderança estão inter-relacionadas, sendo 

que as culturas são formadas e modificadas graças à atuação da liderança. 

 

 

1.2 Estrutura do texto 

 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos, além desta introdução, na qual 

se aborda a relevância do tema, apresenta-se a questão norteadora do trabalho, definem-se 

os objetivos e comentam-se os aspectos que justificam o trabalho. 
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O capítulo 2 – “Cultura e Cultura organizacional” – apresenta uma revisão dos 

conceitos de cultura, cultura brasileira e cultura organizacional, que se configura como o 

primeiro eixo do referencial teórico, ressaltando-se a importância da cultura ao se analisar 

uma empresa. Entre os estudiosos do tema, dá-se especial relevo a Schein (2009) e Fleury 

(1996). 

O capítulo 3 – “Valores Individuais e Organizacionais” – aborda a base conceitual 

que fundamenta os estudos sobre valores organizacionais, segundo eixo teórico do 

trabalho, buscando promover a discussão, a partir do ponto de vista de vários estudiosos, 

principalmente Schwartz (1999; 2005a; 2005b); Tamayo (1994, 1998, 2007), Tamayo e 

Porto (2009) e Oliveira e Tamayo (2004).  

O capítulo 4 – “Procedimentos Metodológicos” – efetua a exposição do método 

utilizado para a realização da pesquisa, detalhando sua caracterização, e apresenta a 

unidade de análise e os sujeitos de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e técnicas 

para análise e interpretação dos resultados. 

O capítulo 5 – “Caracterização da Empresa” – descreve a empresa pesquisada, 

perpassando a história da mesma.  

O capítulo 6 – “Discussão e Análise dos Dados” – traz a análise e interpretação dos 

dados coletados, utilizando o enfoque da análise de conteúdo segundo Bardin (2011). Para 

identificar e conseguir melhor ordenação das informações coletadas e, consequentemente, 

melhor compreensão do universo cultural da organização estudada, foi adotado o modelo 

proposto por Schein (2009). Para a comparação da correspondência entre os valores 

pessoais do fundador e a estrutura dos valores organizacionais, foi empregado o Inventário 

de Valores de Schwartz (PVQ) validado no Brasil por Tamayo e Porto (2009) sob a 

nomenclatura de Questionário de Perfil de Valores (QPV) e o Inventário de Perfis de 

Valores Organizacionais (IPVO) desenvolvido por Oliveira e Tamayo (2004).   

No último capítulo são registradas as considerações finais, indicando os principais 

resultados e contribuições da pesquisa, bem como suas limitações e sugestões para 

pesquisas futuras.   

Encerrando este trabalho, apresentam-se as referências que serviram de suporte 

teórico para o seu desenvolvimento e, por fim, os apêndices e anexos. 
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2 CULTURA, CULTURA BRASILEIRA E CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Diversos trabalhos, pesquisas e publicações sobre cultura organizacional vêm 

sendo publicados há tempos. No Brasil, entretanto, tal temática, apesar de instigante, ainda 

é recente, pois, de acordo com Carrieri (2005), foi no início dos anos 1990 que se 

iniciaram, aqui, pesquisas sobre cultura organizacional e, mais recentemente, sobre a 

cultura organizacional brasileira. Barros (2003) afirma que a cultura brasileira, composta 

de suas características e especificidades, impacta no modelo de gestão das empresas. Dessa 

maneira, as singularidades e especificidades das organizações brasileiras devem ser 

investigadas.    

Os estudos sobre os valores pessoais e valores organizacionais, no Brasil, têm 

ganhado espaço principalmente a partir das contribuições de Tamayo e equipe. No entanto, 

não se percebe maior interesse na exploração do impacto dos valores do fundador na 

dinâmica das organizações, como pode ser comprovado em um levantamento realizado 

pela autora deste trabalho.  Em pesquisa realizada sobre o histórico de trabalhos 

apresentados no EnANPAD, no período compreendido entre 2005 e 2011, identificou que 

diversos trabalhos abordando o tema cultura organizacional foram apresentados, 

principalmente no encontro de 2006, mas, reduzida porcentagem (4,54%) abordou a 

relação entre as características do fundador e o impacto destas na cultura organizacional. 

Os resultados dessa pesquisa são detalhados a seguir. 

No evento realizado em 2005, foram identificados três trabalhos tratando da 

temática cultura organizacional, situando o foco de investigação nas seguintes questões: a) 

o contexto institucional de referência dos gestores dos níveis estratégico e tático e a 

intensificação no grau de adesão dos colaboradores quanto a um conjunto de crenças e 

valores; b) as diferentes culturas intraorganizacionais: cultura ascendente e contracultura; 

c) as configurações das significações culturais nas organizações.  

No evento realizado em 2006, percebeu-se um volume maior de publicações sobre 

tal temática, contando o total de seis trabalhos. Os focos de atenção dos trabalhos 

concentraram-se nos enfoques: a) a cultura organizacional com fator favorável ou restritivo 

à expressão da criatividade; b) os significados atribuídos à cultura organizacional de uma 

Fundação; c) o simbolismo da morte do fundador e o impacto sobre a cultura 
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organizacional; d) a relação entre tipos de cultura organizacional e valores organizacionais; 

e) a cultura organizacional como elemento de controle e impedimento para a implantação 

de novas metodologias; f) a relação entre cultura organizacional e clima organizacional.    

Em 2007 verificou baixa incidência de trabalhos versando sobre cultura 

organizacional. Apenas três foram apresentados e os interesses de investigação se 

concentraram em: a) o centro de ensino, ou seja, o curso como gerador de percepções 

diferenciadas sobre a cultura organizacional de uma Universidade Federal; b) a cultura 

organizacional como pano de fundo para a identificação de processos de mudança 

organizacional; c) a cultura organizacional chinesa estudada à luz das empresas 

calçadistas.  

O evento de 2008 contou com a apresentação de quatro trabalhos com foco no 

estudo do fenômeno cultura organizacional. Esses trabalhos centraram a sua atenção em: a) 

descrever a relação existente entre cultura organizacional e a qualidade dos serviços 

turísticos; b) analisar como a cultura organizacional e o poder são articulados pelas 

lideranças no cotidiano de uma empresa de grande porte; c) analisar em que aspectos a 

cultura brasileira influencia a gestão de uma empresa de turismo de um empreendedor 

suíço; d) verificar em que aspectos os valores do fundador influenciam a dinâmica da 

cultura organizacional.  

Em 2009, quatro trabalhos foram identificados e versaram sobre: a) o estudo da 

cultura organizacional como forma de se apreender a identidade da empresa; b) uma 

proposta de rediscussão do construto cultura organizacional; c) as diferentes construções 

sociais ou compartilhadas sobre os aspectos da cultura organizacional e do poder nas 

organizações; d) a cultura organizacional e o impacto sobre o modelo de liderança 

desempenhado pelos gestores.  

No Encontro de 2010, quatro trabalhos foram apresentados e focaram a 

investigação de valor dos elementos materiais na cultura organizacional; a verificação da 

existência de influência da cultura organizacional nas características dos grupos sociais; a  

pesquisa da existência ou não de relação entre cultura organizacional e o clima 

organizacional em indústrias de laticínios; e a identificação das correlações existentes entre 

as estratégias de remuneração e a tipologia de cultura organizacional.  

Finalmente, no Encontro realizado em 2011, dois trabalhos sobre a temática cultura 

organizacional foram identificados e versam sobre: a diferenciação na compreensão da 

cultura organizacional no modelo de franchinsing e a influência da cultura organizacional 
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sobre o comprometimento no trabalho e a gestão do conhecimento no segmento de 

tecnologia da informação.  

Em outro corte na pesquisa buscou-se verificar a existência de trabalhos 

apresentados que se dirigiram para os valores do fundador. Identificaram-se trabalhos com 

o objetivo de estabelecer a relação entre valores organizacionais e modelos de gestão, 

valores individuais e o seu impacto no comportamento do colaborador, a relação entre 

valores individuais e organizacionais, valores pessoais e a construção de carreira, entre 

outros. No entanto, apenas um trabalho foi identificado, no Encontro de 2008, cuja 

temática de investigação vai ao encontro dos objetivos perseguidos pela atual pesquisa. 

Daí, pode-se apreender e inferir que a temática sobre valores do fundador versus cultura 

organizacional revela espaço para novas investigações e serve de estímulo e motivação 

para a continuidade deste estudo.   

O referencial teórico desta dissertação está construído em torno de dois eixos: 

cultura organizacional e valores organizacionais. 

O primeiro eixo do referencial teórico aborda a temática cultura organizacional, 

apresentando revisão dos conceitos de cultura, cultura brasileira e cultura organizacional. É 

dada mais ênfase ao tema cultura organizacional, apresentando-se o conceito, os elementos 

da cultura de uma organização e a importância da cultura ao se analisar uma empresa à luz 

de diversos teóricos. Entre os estudiosos do tema, dá-se especial relevo a Schein (2007; 

2009) e Fleury (1996). 

O segundo eixo do referencial teórico aborda a base conceitual que fundamenta os 

estudos sobre valores organizacionais, buscando-se promover a discussão, a partir do ponto 

de vista de vários estudiosos, sobre o grande tema valores. Será estabelecida uma ponte 

entre valores individuais e valores organizacionais, na tentativa de apreender a sua 

interface com a cultura organizacional.     

 

 

2.1 Cultura: evolução e conceitos 

 

Inicialmente, a cultura se consolidou e evoluiu como objeto de estudo da 

Antropologia, entretanto, mais recentemente esse tema tem despertado o interesse e sido 

enriquecido com contribuições advindas de outras áreas de pesquisa, como a Etnografia, a 

Sociologia e a Psicologia.   
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Quando se estuda a evolução dos povos, percebe-se que, ao longo dos tempos, 

foram se estabelecendo diferenças no seu modo de comportar, vestir e viver. Ao se 

comparar os dois berços da civilização – Grécia Antiga e Roma Antiga –, percebem-se as 

diferenças nos costumes e tradições, ou seja, as diferenças culturais.  

Laraia (2009) traça essa linha do tempo a fim de compreender o desenvolvimento 

do termo cultura, iniciando os seus estudos pelo grande historiador grego Heródoto (484-

424 a.C.) e prosseguindo por Tácito (55-120) - cidadão romano, pelo legendário Marco 

Pólo, Pe. José de Anchieta, Montaigne (1533-1572), Marcus V. Pollio, entre outros. E 

conclui que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas 

pelas diversidades somatológicas ou mesológicas, pelas diferenças genéticas, pelos traços 

psicológicos inatos, pela inteligência, pelo temperamento, pelas diversidades geográficas, 

mas porque é o único que possui cultura.  

Em seu texto, Laraia (2009, p. 18) destaca trecho do documento redigido em Paris, 

em 1950, sob a supervisão da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO): “os fatores que tiveram papel preponderante na evolução do 

homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade”. Assim, uma criança de tenra 

idade, separada de sua família de origem e criada em uma cultura diferente terá o seu 

comportamento guiado de acordo com essa nova cultura. O autor conclui, portanto, que o 

comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um processo de 

“endoculturação” (LARAIA, 2009). 

Geertz (1980) salienta que a busca pela compreensão do evento da origem da 

cultura tem chamado cada vez mais a atenção dos pesquisadores à medida que fragmento 

após fragmento tem-se reconstruído o processo de evolução do homo sapiens. 

Aprofundando tal perspectiva, Kroeber (1949) busca estabelecer a distinção entre o 

orgânico e o cultural e salienta que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se e 

diferenciou-se do mundo animal. Para o autor, o que propiciou essa distinção foi a 

faculdade mental. O comportamento do homem não é definido biologicamente, mas 

depende de um processo de aprendizagem. Diferentemente dos animais, que para se 

adaptarem às novas características do ambiente tiveram que se transformar, o homem 

desenvolveu novas habilidades e novas formas de viver sem passar por transformações 

físicas. “O processo de desenvolvimento da civilização é claramente acumulativo: 

conserva-se o antigo, apesar da aquisição do novo” (KROEBER, 1949, p. 235). 

Concordando, Laraia (2009) acrescenta que o homem é o resultado do meio 

cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo, que 
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reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas gerações que o antecederam. E 

acrescenta: “tudo o que o homem faz aprendeu com os seus semelhantes e não decorre de 

imposições originadas fora da cultura” (LARAIA, 2009, p. 51).  

Para Kroeber (1949), a cultura determina o comportamento do homem e justifica as 

suas realizações, facilita a sua adaptação aos diferentes ambientes, levando-o a romper 

com as barreiras ambientais, e esta decorre de um processo de aprendizagem acumulado 

em diversas gerações. Laraia (2009) complementa que a experiência de um indivíduo é 

transmitida aos demais por meio da linguagem. Assim, conclui que a comunicação é um 

processo cultural.  

Somente o homem possui cultura, pois é o único animal que consegue fabricar 

ferramentas, falar e criar símbolos (GERTZ, 1980). O autor assevera que o homem não 

possui apenas inteligência, mas também consciência. Tem necessidades, valores e 

consciência moral; não tem só um passado, mas uma história.  

Originalmente, o termo cultura, de acordo com Barros (2003), era empregado no 

sentido do cultivo do solo, mas também podia ser compreendido como o grau de instrução 

e conhecimento de um indivíduo, sendo este considerado uma pessoa culta. Tipicamente, 

esse termo refere-se ao grau de desenvolvimento dos sistemas sociais referendando o grau 

de refinamento dos sistemas de crenças e práticas. Esse termo sofreu um processo de 

evolução no seu conceito, paralelamente ao desenvolvimento da sociedade, e na atualidade 

é estudado e entendido de diversas maneiras. Atualmente, todavia, o conceito de cultura 

não carrega a antiga postura de avaliação, se boa ou má, se primitiva ou original, sendo 

usada mais genericamente para significar que diferentes grupos de pessoas têm diferentes 

estilos de vida (MORGAN, 2009). 

A cultura não é um lugar subjetivo, ela abrange uma objetividade com a espessura 

que tem a vida, por onde passam o econômico, o político, o religioso, o simbólico e o 

imaginário. “Ela é o locus onde se articulam os conflitos e as concessões, as tradições e as 

mudanças e onde tudo ganha sentido, ou sentidos, uma vez que nunca há apenas um 

significado” (MINAYO, 1998, p. 15). 

Edward B. Tylor, professor de Antropologia da Universidade de Oxford, em seu 

trabalho Primitive Culture, publicado em 1871, apresentou uma definição para cultura 

estabelecendo o intercâmbio entre os termos cultura, utilizado na corrente germânica e 

civilização, utilizada pela corrente francesa, e que se tornou clássica. Para Tylor: 
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Cultura ou civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele todo 
complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e todas as 
demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade. A condição da cultura, entre as diversas sociedades da espécie 
humana, na medida em que é passível de ser investigada nos princípios gerais, é 
um tema apropriado para o estudo do pensamento e da ação humanos (TYLOR, 
1903, apud THOMPSON, 2009, p. 171). 

 

Roger Keesing (1974, apud LARAIA, 2009) identifica duas correntes teóricas que 

tentam explicar a cultura:  

1. Cultura como um sistema adaptativo – “culturas são sistemas (de padrão de 

comportamentos socialmente transmitidos) que servem para adaptar as 

comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos”. Esses sistemas incluem 

tecnologias e modo de organização econômica, padrões de agrupamento social e 

organização política, crenças e práticas religiosas, etc. De acordo com essa corrente 

teórica, a mudança cultural é um processo de adaptação equivalente à seleção 

natural. 

2. Cultura como uma teoria idealista – subdivide-se em três abordagens: cultura 

como sistema cognitivo, cultura como sistemas estruturais e cultura como sistemas 

simbólicos.  

a) Cultura como sistema cognitivo: a cultura é composta por estruturas psicológicas 

por meio das quais os indivíduos ou grupos guiam o seu comportamento. Tem 

como um de seus teóricos Goodenough, que defende que a cultura “consiste em 

tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira 

aceitável dentro de sua sociedade.”  

b) Cultura como sistemas estruturais: o pensamento humano está submetido a 

regras inconscientes que controlam as suas manifestações. Tem como um de seus 

principais teóricos Claude Lévi-Strauss, que define cultura como um sistema 

simbólico criado pela mente humana. O foco do seu trabalho foi descobrir na 

estruturação dos domínios culturais – mito, arte, parentesco e linguagem – os 

princípios da mente que geram essas elaborações culturais.  

c) Cultura como sistemas simbólicos: tem como principais teóricos Clifford Geertz 

e David Schneider. Para Geertz, a cultura é um conjunto de mecanismos de 

controle, planos, receitas, regras e instruções para governar o comportamento, ou 

seja, um programa de símbolos e significados partilhados entre os seus membros. 

A teoria de Schneider, de acordo com Laraia (2009), tem alguns pontos em 

consonância, considerando que cultura é um sistema de símbolos e significados, 
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compreende categorias e regras sobre os modos de comportamento. E mesmo o 

que não pode ser observável (como, por exemplo, pessoas mortas) pode ser 

categoria cultural. 

 

Segundo Thompson (2009), a perspectiva simbólica da concepção de cultura 

apresentada por Clifford Geertz, em “Transição para a Humanidade e A Interpretação das 

Culturas”, representou um desenvolvimento para a Antropologia e é no que se pretende 

aprofundar a seguir.  

O foco de Geertz deslocou-se para as questões relativas a significado, simbolismo e 

interpretação e, para esse autor, a cultura é composta de teias de significados que cada um 

tece e que somente podem ser assimiladas por quem conhece os códigos estabelecidos. 

Essa trama simbólica formada por crenças, rituais, mitos e valores é o alicerce de uma 

conduta ordenada. Assim, Geertz (1980) assinala que o que dá sentido a um grupo é o 

conjunto de imagens exteriorizado pelos sentimentos externalizados, os rituais, os mitos e 

a arte.   

Geertz (2008) defende que a cultura é complexa e composta por uma hierarquia 

estratificada de estruturas significantes que são produzidas, percebidas e interpretadas a 

partir dos códigos socialmente estabelecidos, que distinguem os grupos entre si. O autor 

caracteriza: 

 
Cultura consiste em estruturas de significado socialmente estabelecidos, nos 
termos das quais as pessoas se aliam ou conspiram. Como sistemas entrelaçados 
de signos interpretáveis, a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 
atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem 
ser descritos de forma inteligível (GEERTZ, 2008, p. 10). 

 

Dessa maneira, na concepção de Geertz (2008), para se compreender um 

acontecimento particular, um ritual, um costume, uma ideia, tem-se que atentar para o que 

se apresenta como pano de fundo. Compreender a cultura de um povo expõe a sua 

normalidade, sem reduzir a sua particularidade. Assim, os torna acessíveis.  

Em uma perspectiva similar, Hall (1959) mostra que, apesar da cultura ser 

aprendida, a maioria de seus aspectos é adquirida e não pode ser ensinada. E enfatiza que a 

observação é o ponto mais importante para se apreender os aspectos singulares de uma 

cultura, chamando a atenção para a “magia da observação”. Define, ainda, 10 atividades 

humanas denominadas de Sistemas de Mensagem Primários para o funcionamento do 

sistema cultural:  
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• Interação: as pessoas interagem por meio da fala, da escrita, pela necessidade de 

viver em grupo;  

• associação: acontece quando células, coisas e pessoas se unem e permanecem 

juntas por longos períodos de tempo; e quando alguma mudança ocorre, se dá pela 

pressão do ambiente;  

• subsistência: é um fator básico na vida das pessoas e existe desde os primórdios dos 

tempos;  

• bissexualidade: o comportamento de homens e mulheres é diferente em culturas 

diferentes;  

• territorialidade: posse, uso e defesa do território ocupado;  

• temporalidade: o uso do tempo e de seus ciclos varia de cultura para cultura;  

• aprendizagem e aquisição: são processos diferentes, pessoas educadas em 

diferentes cultuas “aprendem como aprender diferente” e o processo de adquirir a 

cultura é do jeito deles. A cultura reflete o jeito como as pessoas aprendem, desde 

que cultura é aprendizado e compartilhamento de comportamento;  

• jogos: as culturas lidam de formas diferentes com as expressões de humor, existem 

“lugares” e “lugares” para se fazerem brincadeiras;  

• defesa: mecanismos de defesa adotados e que são de extrema importância para a 

sobrevivência;  

• exploração: os organismos se adaptam para encontrar melhor aproveitamento do 

ambiente no qual está inserido.  

 

O autor destaca que apenas o primeiro sistema envolve a linguagem, os demais 

utilizam formas não linguísticas do processo de comunicação. Assim, define cultura não 

como algo solto, mas uma série complexa de atividades inter-relacionadas, com origem 

num passado distante e que determina o modo como as pessoas agem. A cultura refere-se 

ao comportamento de um grupo, tanto emocional quanto relacionado à sua inteligência. 

Para Hall (1959), quando um grupo compartilha a mesma cultura, está consciente das 

mesmas coisas, quando analisa a realidade à sua volta. “Cultura pode ser definida como o 

modo de vida de um povo, a soma de seus padrões de comportamentos aprendidos, suas 

atitudes e coisas materiais” (HALL, 1959, p.1 – tradução nossa). Concluiu-se que a cultura 

controla o comportamento de maneiras mais profundas e persistentes, muitas das quais vão 

além do controle consciente do indivíduo.  
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Thompson (2009) salienta que a reorientação da análise da cultura para o estudo do 

significado, do simbolismo e da interpretação cria uma nova abordagem metodológica. 

Entretanto, ler percebe algumas limitações e tece três críticas à teoria proposta por Geertz, 

apesar de considerar que sua obra ofereceu a mais importante formulação do conceito de 

cultura que emergiu na literatura antropológica. A primeira crítica refere-se à utilização do 

termo cultura, que ora é aplicado no sentido de “um padrão de significados historicamente 

transmitidos e incorporados aos símbolos”, ora é concebida como “um conjunto de 

mecanismos de controle – regras, instruções, fórmulas, planos – para governar o 

comportamento. A segunda crítica refere-se à noção de texto, que desempenha uma noção 

central em sua abordagem, mas é empregado de maneiras distintas. Em um momento, 

Geertz sugere que a análise cultural está relacionada à produção de textos, que fixam o 

“dito” do discurso social – visto ser esta a prática da etnografia; mas algumas vezes 

sustenta que os padrões de significado que o etnógrafo busca entender são construídos 

como um texto. A terceira crítica centra-se na concepção de que os fenômenos culturais 

estão implicados em relações de poder e conflito e essa vertente não foi contemplada na 

concepção geertiziana.  

Assim, tomando por base a concepção simbólica desenvolvida por Geertz (2008) e 

objetivando suprir as lacunas identificadas em seu trabalho, Thompson (2009) formula 

uma nova proposta conceitual que contempla tanto os aspectos simbólicos dos fenômenos 

culturais quanto o fato de tais fenômenos estarem inseridos em contextos sociais 

estruturados. E propõe uma concepção estrutural da cultura e define análise cultural como: 

 

O estudo das formas simbólicas – isto é, ações, objetos e expressões 
significativas de vários tipos – em relação a contextos e processos 
historicamente específicos e socialmente estruturados dentro dos quais, e por 
meio dos quais, essas formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas 
(THOMPSON, 2009, p. 181). 

  

Thompson (2009) reforça que a análise cultural deve elucidar simultaneamente os 

traços estruturais internos das formas simbólicas e o contexto e processos socialmente 

estruturados. Ressalta, ainda, cinco características das formas simbólicas, descritas como 

aspectos intencionais, convencionais, estruturais, referenciais e contextuais. Uma forma 

simbólica é intencional porque se trata de expressões de um sujeito para outro, buscando o 

alcance de um objetivo ou propósito. E, ao serem percebidas e interpretadas, as expressões 

são consideradas como mensagens a serem entendidas. A forma simbólica é convencional, 

porque tanto a sua produção quanto a sua interpretação são processos que se caracterizam 
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pelo emprego de regras, códigos ou convenções. A característica estrutural indica que as 

formas simbólicas têm estrutura articulada, na qual elementos se estabelecem em relações 

uns com os outros. As formas simbólicas são referenciais, por representarem algo em suas 

construções, procuram dizer algo sobre alguma coisa. Finalmente, o aspecto contextual 

refere-se aos processos e contextos sócio-históricos e específicos nos quais as formas 

simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas. 

Na mesma linha, Srour (1998) compreende a cultura como a dimensão simbólica 

das coletividades, composta de um conjunto de padrões que permitem a adaptação dos 

agentes sociais à natureza e à sociedade à qual pertencem. Esse autor defende que a cultura 

não decorre de uma herança biológica ou genética, porém resulta de aprendizagem 

socialmente condicionada. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não se 

circunscreve ao mundo abstrato das ideias porque, embora pensadas, as ideias são, 

sobretudo, vividas e praticadas.  

Concordando com esse autor, D’Iribarne (1989 apud MOTTA, 2010), seguindo a 

tradição antropológica, apregoa que: 

 

Antes de mais nada, a cultura é linguagem, é código. Ela fornece um referencial 
que permite aos atores dar um sentido ao mundo em que vivem e às suas 
próprias ações. Ela designa, classifica, liga, coloca em ordem. Define os 
princípios de classificação que permitem ordenar a sociedade em grupos 
distintos, desde os grupos totêmicos até as categorias profissionais. Ela fornece 
esquemas de interpretação que dão sentido às dificuldades da existência, 
apresentando-as como elementos de uma ordem ou como fruto de sua 
perturbação. Longe de fixar para cada um papéis dos quais não se pode escapar, 
a cultura influencia assim as orientações que tomam, no seio de cada conjunto 
social, os jogos estratégicos por meio dos quais cada indivíduo defende seus 
interesses e suas convicções (D’IRIBARNE, 1989 apud MOTTA, 2010, p. 27). 

 

Hofstede (1991) defende que a cultura é um fenômeno coletivo e corresponde a 

padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos instalados na mente, frutos de 

processos adquiridos, inicialmente, com a família e que tem continuidade nos diferentes 

ambientes nos quais o indivíduo se insere e que determinam o seu comportamento. O autor 

elucida que cada indivíduo carrega consigo esses padrões, que são fruto de um processo de 

aprendizagem contínuo e, para se aprender algo novo, tem-se que desaprender o antigo. 

Assim, relaciona esses processos adquiridos ao longo da vida a uma programação mental 

similar à programação de computadores e conceitua cultura como “a programação coletiva 

da mente que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas em face do 

outro” (HOFSTEDE, 1991, p. 29). Para esse autor, a cultura é aprendida e não herdada e 
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distingue três níveis de programação mental a fim de estabelecer a diferença entre a cultura 

da natureza humana e da personalidade individual (FIG. 1). 

 

FIGURA 1 – Três níveis de programação mental humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                        Fonte: Hofstede (1991, p. 20). 

 

Segundo Hofstede (1991), a natureza humana constitui tudo o que as pessoas têm 

em comum, tais como os sentimentos e a capacidade de falar. Contudo, o que faz com os 

sentimentos e como os exprime é influenciado ou determinado pela cultura na qual o 

sujeito está inserido. A personalidade constitui o conjunto único de programas mentais, 

parte herdada e parte adquirida, que o indivíduo não partilha com algum outro ser humano.  

Para esse autor a cultura se manifesta em diferentes níveis (símbolos, heróis, rituais 

e valores), como apresentado na FIG. 2, e por isso estabelece um desafio para um 

observador estrangeiro.  

• Os símbolos correspondem a uma camada mais superficial e, portanto, mais fácil 

de ser percebida pelo observador estrangeiro, como, por exemplo, as palavras, os 

gestos, o modo de vestir, o estilo do cabelo, bandeiras, etc. Em virtude de novos 

símbolos aparecerem com relativa frequência ao mesmo tempo em que outros 

desaparecem é que foram colocados na camada externa.  

• Os heróis são pessoas, vivas ou falecidas, reais ou imaginárias que possuem 

características valorizadas e respeitadas numa cultura e que são utilizadas como 

modelos a serem seguidos. 

• Os rituais podem ser expressos na forma de cumprimentar, cerimônias religiosas ou 

sociais, reuniões políticas. Podem ser tecnicamente supérfluas, mas consideradas 

essenciais.  
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• Os valores formam o núcleo da cultura e definem a preferência das pessoas por um 

estado de coisas. Trata-se de um sentimento orientado, que é transmitido de 

geração para geração e é adquirido nos primeiros 10 anos de vida. Os valores 

definem a diferença entre o certo e o errado, o bom e o mau e somente podem ser 

deduzidos a partir da forma como as pessoas atuam diante das situações.  

 

Os símbolos, heróis e rituais foram agrupados sob o termo práticas, por serem 

visíveis ao observador externo, porém somente interpretados por quem faz parte daquela 

cultura.  

 

FIGURA 2 - Os diferentes níveis de manifestação da cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Hofstede (1991, p. 23). 

 

 

Para Hofstede (1991), cada indivíduo pertence a vários grupos simultaneamente e, 

assim, é portador de diversos níveis mentais de programação que correspondem a 

diferentes níveis de cultura, como a seguir:  

• Nível nacional, dependendo do país ao qual pertença; 

• nível regional, que corresponde à região, grupo étnico, religioso e/ou linguístico; 

• nível correspondente ao sexo a que se pertença, masculino ou feminino; 

• nível de geração, diferenças entre avós, pais e filhos; 

• nível relacionado à origem social, à escolaridade e profissão exercida; 

• nível relacionado à organização ou empresa em que se trabalha. 
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O autor salienta que esses vários níveis não se manifestam de forma harmônica e 

isolada, mas, principalmente na sociedade moderna, tendem a entrar em conflito, como, 

por exemplo, os valores religiosos com os valores geracionais.   

Adotando como premissa o exposto por Hofstede (1991), que enfatiza que os 

diferentes níveis da cultura se influenciam ou entram em conflito, pode-se inferir que a 

cultura nacional pode influenciar e se manifestar na cultura organizacional. Desta forma, a 

estrutura das culturas nacionais e, em especial, as características da cultura brasileira e os 

possíveis impactos na cultura organizacional serão discutidas nos próximos itens.  

 

 

2.2 Cultura nacional  

 

Barros (2003, p. 13) advoga que “têm sido amplas as discussões, entre acadêmicos 

e o mundo empresarial, sobre o significado ou o impacto da cultura de determinado país 

nos negócios”. No prefácio dessa referida obra, Hofstede acrescenta que “a maneira como 

as organizações funcionam em uma sociedade é uma parte importante da história e da 

cultura daquela sociedade quanto a seus costumes familiares, seus sistemas educacionais, 

suas práticas religiosas e seu governo” (HOFSTEDE, 2003, p. 12). 

Freitas (2010) adverte que para “decifrarmos o complexo material-imaterial” que 

forma a cultura organizacional tem que se estabelecer uma relação entre essa unidade 

cultural e os traços formadores da cultura nacional. No caso brasileiro, de nossos “traços 

brasileiros”.  

Desta maneira, para melhor compreender o universo da cultura organizacional, 

considerou-se importante construir uma seção para clarificar e compreender a dinâmica da 

cultura nacional. Inicialmente, será abordado o tema cultura nacional, à luz das 

contribuições de Geert Hofstede, Fons Trompenaars e Betânia Tanure de Barros e, 

posteriormente, será abordado o tema específico cultura brasileira, ressaltando-se a 

contribuição de diversos acadêmicos nacionais.  

Hofstede (1983) informa que durante as décadas de 50 e 60 do século XX 

prevalecia nos Estados Unidos e Europa o pressuposto da convergência que defendia a 

teoria da universalidade dos modelos de gestão. Entretanto, na década de 70 os estudos e 

concepções sobre cultura regional/nacional ganharam importância gradativa e, aos poucos, 

começou-se a conceber/defender o reflexo desta sobre o gerenciamento organizacional. 

Esse autor destaca que o nacionalismo é importante para a administração, por três razões: 
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política, sociológica e psicológica. Nações são unidades políticas enraizadas na história, 

com formas próprias de governar, sistemas de leis, sistema educacional, políticas 

trabalhistas e de associação dos empregados. As nações são unidades sociológicas porque 

os seus cidadãos têm um conjunto de valores estabelecidos e que identifica “quem sou eu”. 

E, finalmente, as nações são unidades psicológicas, porque o pensamento das pessoas é 

condicionado, em parte, por fatores da cultura nacional. Esse é um efeito decorrente das 

experiências iniciais da vida em família, mais tarde na escola e nas organizações, que não 

são as mesmas, além das fronteiras nacionais. 

Cada um transporta consigo padrões de comportamento que são únicos e 

resultantes das diversas interações ao longo da vida. Assim, para Hofstede: 

  

A cultura decorre de uma programação mental: é aquela parte do nosso 
condicionamento que somos capazes de compartilhar entre pessoas da mesma 
nação, região ou grupo, mas não entre pessoas de outras nações, regiões ou 
grupos (HOFSTEDE, 1983, p. 76). 

 

Diversos estudos foram desenvolvidos a fim de mapear as características culturais 

dos diversos países e estabelecer os principais pontos onde convergem ou divergem, ou 

seja, identificar a diferenciação entre as culturas nacionais. Quando se observam grupos 

diferentes - de origens diferentes – consegue-se perceber que o mesmo estímulo causa 

respostas e comportamentos diferentes. Este trabalho não pretende esgotar a análise de 

todos eles, mas dará prioridade às contribuições oferecidas por Hosfstede (1991) e 

Trompenaars (1994) acerca das dimensões das culturas nacionais. 

Hofstede (1991, p. 26) observa que “o crescimento da população mundial foi 

acompanhado de uma diversificação de respostas ao problema fundamental da organização 

da vida em comum e da estruturação da sociedade”. Acrescenta que as sociedades são 

confrontadas pelos mesmos problemas fundamentais, divergindo apenas nas respostas 

apresentadas a estes. O autor toma como base para o seu trabalho de mapeamento das 

dimensões das culturas nacionais o trabalho desenvolvido, em 1945, por Alex Inkles e 

Daniel Levinson, em que agrupam os problemas fundamentais da humanidade, que 

influenciam o comportamento das sociedades em três categorias: a) relação com 

autoridade; b) concepção do eu - compreendendo a relação do indivíduo com a sociedade e 

o conceito de masculinidade e feminilidade; c) formas de gerir os conflitos. Realizou 

pesquisa envolvendo funcionários da International Business Machines (IBM) distribuídos 

em 50 países e confirma a veracidade do trabalho que lhe serviu de base. Por considerar de 
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mais fidelidade aos resultados obtidos com sua pesquisa, classificou as dimensões das 

diferentes culturas estudadas em cinco categorias: distância hierárquica; o grau de 

individualismo ou coletivismo; masculinidade versus feminilidade; controle da incerteza; e 

orientação a longo ou a curto prazo.  

Trompenaars (1994, p. 8) afirma que “toda cultura se distingue das outras por meio 

de soluções específicas a determinados problemas”. Para esse autor, toda sociedade tem 

três problemas fundamentais: a) o relacionamento com as outras pessoas; b) aqueles 

relacionados à passagem do tempo; c) o relacionamento com o ambiente. Afirma, ainda, 

que tendo por base as soluções apresentadas por diferentes culturas a esses problemas 

universais, podem-se identificar sete dimensões fundamentais da cultura, a saber: 

universalismo versus particularismo; individualismo versus coletivismo; neutro ou 

emocional; específico versus difuso; conquista versus atribuição; atitudes em relação ao 

tempo; e atitudes em relação ao ambiente.  

A primeira dimensão das culturas nacionais mapeada por Hofstede (1991) foi 

nomeada de distância hierárquica. O conceito de distância hierárquica desenvolvido por 

Hofstede compreende “a medida do grau de aceitação por aqueles que têm menos poder 

nas instituições e organizações de um país, de uma repartição desigual do poder” 

(HOFSTEDE, 1991, p. 42) 

  Assim, a distância hierárquica é medida a partir do sistema de valores daqueles 

que têm menos poder e as pessoas aceitam que o poder e o status estão distribuídos de 

forma desigual. Nas culturas em que a distância hierárquica é baixa, percebe-se relação de 

interdependência entre chefe e subordinado, sendo que estes abordam e contradizem as 

chefias com relativa facilidade. Em contrapartida, nas culturas nas quais a distância 

hierárquica é elevada, percebe-se alto grau de subordinação e dependência entre chefe e 

subordinado e raramente as chefias são abordadas ou questionadas.  

As características esclarecedoras das culturas com diferentes níveis de distância 

hierárquica, no ambiente do trabalho, podem ser mais bem compreendidas a partir do 

detalhamento do QUADRO 1. 
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QUADRO 1 

Diferenças no ambiente de trabalho entre culturas 

de pequena e grande distância hierárquica 

Pequena Distância Hierárquica Grande Distância Hierárquica 
A hierarquia nas organizações pressupõe uma 
desigualdade de papéis, estabelecida por 
conveniência 

A hierarquia nas organizações reflete uma 
desigualdade existencial entre indivíduos de mais ou 
de menos nível 

A descentralização é comum A centralização é comum 
Diferenças salariais reduzidas entre a cúpula e a 
base da organização 

Diferenças salariais elevadas entre a cúpula e a base 
de organização 

Os subordinados esperam ser consultados Os subordinados esperam que os chefes lhes digam o 
que fazer 

O chefe ideal é um democrata dotado e competente O chefe ideal é um autocrata benevolente 
Os privilégios e símbolos de estatuto são mal vistos Os privilégios e símbolos de estatuto devem existir 

para a direção e são bem vistos 

        Fonte: Adaptado de Hofstede (1991, p. 53). 

 

Trompenaars (1994) relaciona o conceito de “distância hierárquica” à definição de 

culturas “universalistas versus particularistas”. As culturas que tendem ao universalismo 

focam as leis, sendo mais abstratas, e as pessoas comportam-se segundo padrões 

universalmente aceitos no seu locus. E as culturas que tendem ao particularismo focam-se 

nas obrigações da pessoa. A cultura universalista pressupõe normas baseadas nas regras de 

tratamento conforme o desempenho, os indivíduos desempenham funções e papéis 

impessoais. Ao contrário, na cultura particularista o foco é na situação do momento 

presente. As regras são menos importantes que as relações interpessoais; os indivíduos não 

são gerentes ou delegados distantes de uma organização, mas amigos, irmãos ou pessoas 

com uma implicação emocional.  

A segunda dimensão das culturas nacionais mapeada por Hofstede diz respeito ao 

grau de individualismo e coletivismo. O homem é um ser sociável e, como membro de 

uma sociedade, estabelece diferentes relações. Essa dimensão da cultura visa analisar a 

natureza das relações que os indivíduos estabelecem entre si em uma sociedade, ou seja, o 

papel do indivíduo e do grupo. De acordo com Trompenaars (1994), uma instituição que 

ocupa papel central nessa dimensão é a família, por ser o primeiro grupo ao qual o 

indivíduo pertence. No entanto, as estruturas familiares variam de acordo com as 

sociedades. Segundo Parsons e Shils (1951 apud TROMPENAARS, 1994), o 

individualismo caracteriza-se como uma orientação primordial ao eu e o coletivismo como 

uma orientação primordial aos objetivos e metas comuns.  

Para Hofstede (1991), o individualismo caracteriza as sociedades nas quais os laços 

entre os indivíduos são pouco firmes; cada um volta-se primariamente para si mesmo e a 
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família mais próxima. E o coletivismo, pelo contrário, é característico das sociedades nas 

quais as pessoas se integram em grupos fortes e coesos. Na maioria das sociedades 

coletivistas a família onde cresce a criança não se limita aos pais e aos filhos, mas inclui os 

avós, os tios, primos e empregados domésticos. O grupo de pertença constitui a fonte de 

identidade do indivíduo. Fala-se “nós” em oposição a “eles”.  

Trompenaars (1994) acredita que o individualismo é, muitas vezes, característico 

de uma sociedade modernizante, ao passo que o coletivismo se liga a sociedades mais 

tradicionais. No QUADRO 2 é descrito como reconhecer as diferenças na sociedade: 

 

QUADRO 2 

Características do individualismo x coletivismo 

Individualista Coletivista 
Frequentemente utiliza a expressão Eu Utiliza somente a expressão “nós” 
Decisões são tomadas baseadas em critérios de 
seus gestores 

Decisões são levadas pelos delegados à 
organização 

As pessoas realizam-se sozinhas e assumem as 
responsabilidades pessoais 

As pessoas realizam-se em grupos e as 
responsabilidades são assumidas em conjunto 

Saem de férias em duplas ou mesmo sozinhos Saem de férias em grupos ou com toda a 
família. 

     Fonte: Trompenaars (1994, p. 62). 

   

Há diferenças essenciais no comportamento das organizações, em consequência das 

orientações culturais voltadas para o individualismo ou coletivismo (HOFSTEDE, 1991). 

Nas culturas individualistas prevalecem as atitudes dos trabalhadores em função dos 

próprios interesses e o trabalho é organizado de forma a que haja a coincidência de 

interesses individuais e organizacionais. Contrariamente, em uma sociedade coletivista os 

funcionários são concebidos não como indivíduos, mas como membros de um grupo, e os 

objetivos são dimensionados em função dos interesses do grupo. O local de trabalho pode 

se transformar num lugar de pertença, no sentido emocional da palavra. As principais 

diferenças norteadoras do comportamento organizacional coletivista ou individualista são 

apresentadas no QUADRO 3. 
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QUADRO 3 

Diferenças essenciais, no ambiente de trabalho,  

entre sociedades individualistas e coletivistas 

Sociedades Coletivistas Sociedades Individualistas 
A relação empregador-empregado é percebida em 
termos morais como um vínculo familiar 

A relação empregador-empregado constitui um 
contrato que presumivelmente se baseia em 
vantagens mútuas 

O recrutamento e a promoção têm em conta o grupo 
de pertença 

O recrutamento e a promoção baseiam-se 
unicamente nas competências e regras 

Pratica-se uma gestão de grupos Pratica-se gestão de indivíduos 
A relação prevalece em face da tarefa A tarefa prevalece em face da relação 

Fonte: Adaptado de Hofstede (1991, p. 87). 

 

A terceira dimensão cultural identificada por Hofstede (1991) é a que estabelece a 

diferença entre as esferas da feminilidade e da masculinidade. Para esse autor, toda 

sociedade é composta de indivíduos do sexo masculino e feminino. Em algumas delas 

percebe-se equilíbrio nesse número e em outras pode haver o predomínio de um dos 

gêneros. As diferenças biológicas são as mesmas em todas as partes do mundo, entretanto, 

os comportamentos tidos como “masculinos” e “femininos” diferem em diferentes 

culturas. Tradicionalmente, aos homens compete o papel do sustento da família e às 

mulheres o cuidar do lar e dos filhos.  

Hofstede (1991, p. 103) define que “serão ditas masculinas as sociedades onde os 

papéis são nitidamente diferenciados”. Nas sociedades masculinas os homens devem ser 

firmes, fortes e interessar-se pelo sucesso material, enquanto a mulher deve ser modesta, 

terna e mais voltada para a qualidade de vida. Nas sociedades femininas, o papel 

desempenhado pelo homem ou pela mulher não tem diferenças significativas. Ambos 

devem ser modestos e preocupados com a qualidade de vida. Em sua pesquisa, ficou 

demonstrado que Japão, Áustria, Venezuela, Itália e Suíça apresentam cultura 

marcadamente masculina. No outro extremo encontram-se Suécia, Noruega e Dinamarca 

com culturas femininas. O autor acrescenta, ainda, que as mulheres podem aprender a 

comportar-se como homens, e vice-versa. Assim, mulheres que ocupam posições de 

gerenciamento tendem a mostrar-se mais firmes e competitivas. 

Ainda de acordo com Hofstede (1991, p. 115), “numa cultura masculina a família 

socializa as crianças no sentido da autoafirmação, ambição e competição. Numa sociedade 

feminina, a família socializa as crianças no sentido da modéstia e solidariedade”. 

Culturas organizacionais orientadas pelas dimensões masculinidade e feminilidade 

apresentarão configurações diferentes, que podem ser encontradas no QUADRO 4.  
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QUADRO 4 

Diferenças-chave entre as organizações masculinas e femininas 

Sociedades Femininas Sociedades Masculinas 
Trabalha-se para viver Vive-se para trabalhar 
Os gerentes apelam para a intuição e procuram o 
consenso 

Os gestores devem ser decisivos e autoafirmativos 

Acentuam-se a igualdade, a solidariedade e a 
qualidade de vida no trabalho 

Enfatizam-se a equidade, a competição entre 
colegas e performance 

Os conflitos são resolvidos pela negociação e 
compromisso 

Os conflitos são resolvidos pelo confronto 

Fonte: Adaptado de Hofstede (1991, p. 118). 

 

Trompenaars (1994) preleciona que nos relacionamentos entre pessoas, a razão e a 

emoção desempenham determinante papel e, de acordo com o polo que domina, as pessoas 

podem ser classificadas como afetivas ou neutras. Os membros de culturas afetivamente 

neutras não demonstram os seus sentimentos, mas os mantêm sob controle e reprimidos. 

Em contrapartida, nas culturas com alto grau de afetividade, as pessoas manifestam os 

sentimentos claramente, rindo, sorrindo, “amarrando a cara” e gesticulando. Em sua 

pesquisa, verificou que Japão, Indonésia e Reino Unido são fortemente marcados pela 

cultura neutra em contraposição à Itália, França e Estados Unidos, caracterizados pela 

cultura afetiva. As principais características distintivas dessas culturas são explicitadas no 

QUADRO 5.  

Para esse autor, historicamente, os comportamentos característicos das culturas 

afetivas são associados à figura feminina, enquanto o controle e a neutralidade estão 

associados à figura masculina. Mas, na atualidade, o perfil das administradoras não 

apresenta grandes diferenças quanto ao perfil dos homens. O autor ressalta que as mulheres 

estão abrindo caminho no mundo dos negócios predominantemente masculino e precisam 

tentar escapar do estereótipo com que muitas vezes são rotuladas. Adotam, então, 

comportamento profissional neutro, em vez de romper em lágrimas.    
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QUADRO 5 

Características das culturas neutras e afetivas 

Neutra Afetiva 
Não revelam o que estão pensando ou sentindo Revela pensamentos e sentimentos verbalmente 

e não verbalmente 
Podem (sem querer) revelar tensão no rosto e 
postura 

Transparência e expressividade liberam as 
tensões 

As emoções, muitas vezes reprimidas, 
ocasionalmente explodem 

As emoções fluem facilmente, efusivamente, 
veementemente e sem inibição 

A conduta fria e tranquila é administrada Manifestações acaloradas, vitais e animadas são 
admiradas 

Contato físico, gestos ou expressões faciais fortes 
são muitas vezes considerados tabus 

Toques, gestos e expressões faciais fortes são 
comuns 

As frases são muitas vezes expressas de forma 
monótona 

As frases são declamadas fluente e 
dramaticamente 

Fonte: Trompenaars (1994, p. 72). 

 

Hofstede (1991) acredita que os países/organizações com cultura masculina 

apresentam vantagem competitiva no segmento industrial em tudo o que requer eficiência, 

qualidade e rapidez. Em contraposição os países/organizações com cultura feminina, têm 

sucesso no setor de serviços. O autor adverte que, contrariamente ao que se pode imaginar, 

não existe relação direta entre masculinidade e feminilidade de um país nem distribuição 

de empregos entre cidadãos do sexo masculino e feminino.  

A quarta dimensão cultural refere-se à tentativa de evitar a incerteza. “Uma 

incerteza extrema gera uma ansiedade intolerável, e cada sociedade desenvolveu 

mecanismos para aliviar essa ansiedade através da tecnologia, das leis e da religião” 

(HOFSTEDE, 1991, p. 132). Tal dimensão mede o incômodo causado pelas situações 

desconhecidas ou incertas, que pode ser expresso pelo grau de estresse e a necessidade de 

se ter regras claras. Em seu estudo observou que os países de cultura latina, tanto na 

Europa como na América, apresentaram elevados índices, acompanhados por Japão e 

Coreia do Sul. Dinamarca, Jamaica e Singapura foram os países que apresentaram os 

índices mais baixos. O autor contemporiza que as culturas mais ansiosas tendem a ser mais 

expressivas, as pessoas gesticulam mais, demonstram suas emoções e falam alto. Apenas o 

Japão parece se mostrar uma exceção, por apresentar comportamento mais estável 

emocionalmente. Nos países de baixo controle da incerteza, as pessoas tendem a ser mais 

calmas, descontraídas e controladas. O controle da incerteza procura reduzir a 

ambiguidade. Nas empresas, o componente de ansiedade do evitar da incerteza conduz a 

diferentes comportamentos, conforme descrito no QUADRO 6. 
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Uma quinta dimensão cultural foi introduzida no trabalho de Hofstede a partir da 

pesquisa realizada em 1992 pelo canadense Michael Bond e foi denominada de orientação 

de longo prazo versus orientação de curto prazo. A orientação de curto prazo orienta-se 

para a vida e o trabalho; adota comportamentos como respeito à tradição, cumprimento das 

obrigações sociais, preservação da dignidade, autorrespeito e prestígio. A orientação para 

longo prazo adota comportamentos como perseverança e austeridade com foco nas 

recompensas futuras.  

 

QUADRO 6 

Diferenças-chave entre as sociedades de elevado e baixo controle da incerteza 

Baixo Controle da Incerteza Alto Controle da Incerteza 
Deve existir ao menor número possível de regras Necessidade emocional de regras, mesmo que sejam 

ineficazes 
O tempo constitui apenas um marco de referência Tempo é ouro 
Por vezes é bom não fazer algo: trabalha-se muito 
apenas quando é necessário 

Necessidade emocional de estar constantemente 
ocupado; necessidade interior para trabalhar 
duramente 

A precisão e pontualidade devem ser aprendidas Precisão e pontualidade surgem naturalmente 
Tolerância em face de ideias e comportamentos 
desviantes 

Repúdio pelos comportamentos e ideias desviantes; 
resistência à inovação 

Motivação pela necessidade de realização, de 
estima e pertença 

Motivação pela necessidade de segurança, estima ou 
de pertença 

  Fonte: Adaptado de Hofstede (1991, p. 150). 

 

O estudo de Hofstede (1991) destaca o Brasil como uma cultura coletivista, 

marcada por acentuado grau de distância do poder e em que se busca evitar a incerteza. Na 

dimensão masculinidade versus feminilidade apresenta índice 49, situando-se, portanto, na 

faixa mediana. Desta forma, pode-se considerar que não se define com precisão.  

Motta (2010, p. 31) assinala que “as organizações brasileiras apresentam uma 

distancia do poder tão grande que parecem lembrar a distribuição de renda e o passado 

escravocrata”.  

Barros (2003) atualiza e amplia a pesquisa de Hofstede em um novo estudo 

envolvendo os países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, 

Paraguai e Peru) após três décadas. E os resultados são apresentados na TAB. 1. 

Com base na TAB. 1 (BARROS, 2003) afirma que a cultura brasileira continua 

apresentando alta concentração de poder, o que não deixa dúvidas de quem é o responsável 

pela decisão. A autora elucida que: 
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As estruturas organizacionais brasileiras são influenciadas pelas características 
de concentração de poder e pelo personalismo. Isso leva a um modelo funcional 
acentuadamente piramidal e integrado no nível hierárquico mais elevado. Nas 
crises, o sentimento patrimonialista e o patriarcalismo falam mais alto, levando a 
uma centralização do processo decisório (BARROS, 2003, p. 36). 

 

TABELA 1 

Estudo de Hofstede versus estudo de Barros 

Dimensão Estudo de Hofstede Estudo de Barros 
Distância hierárquica 69 75 
Individualismo versus coletivismo 38 41 
Masculinidade versus feminilidade 49 55 
Controle da incerteza 76 36 
Orientação a longo ou a curto prazo 65 63 

Fonte: Adaptado de Barros (2003). 
 

A dimensão “individualismo versus coletivismo” permaneceu praticamente a 

mesma, confirmando a natureza coletivista da cultura brasileira. Essa dimensão foi 

desmembrada por estado brasileiro e Barros (2003) verificou que São Paulo exibiu índice 

50, Rio de Janeiro e Espírito Santo com índice 49 e Minas Gerais obteve 44. Apurou-se 

que os estados do extremo Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), assim como os 

nordestinos (Bahia e Pernambuco), são as estruturas mais coletivistas. A autora relata que 

nessas sociedades os laços entre as pessoas são mais fortes.  

Na dimensão “masculinidade versus feminilidade”, Barros (2003) observa que o 

estudo indicou reduzida elevação no índice. E contemporiza que, apesar de não revelarem 

mudanças significativas, percebe-se estarem crescendo na sociedade brasileira as 

características consideradas masculinas, como competição e interesse pelo sucesso 

material em contraposição às características consideradas femininas, como ternura, 

generosidade e cooperação. Quando se analisa separadamente, os estados nordestinos 

assumem características mais femininas e Paraná, São Paulo e Santa Catarina são os 

estados com os mais altos índices de masculinidade. Sua pesquisa revelou que: 

 

Nestes 30 anos alguns comportamentos na relação homem/mulher mudaram no 
Brasil, mas não mudaram os valores. Mudou o comportamento feminino: a 
mulher está trabalhando e, no ambiente de trabalho, ela é competitiva. Ela busca 
o sucesso e, para obtê-lo, percebe que precisa demonstrar que é mais capaz que o 
homem, porque, em condições iguais, perde o jogo. O ambiente empresarial é 
masculino e, por isso, quando a mulher ocupa posição de direção, ela tende a 
adotar o modelo masculino, para ter sucesso. Existe um discurso sobre a 
incorporação de valores femininos nas organizações, mas esse discurso ainda 
não se concretizou (BARROS, 2003, p. 84). 

 



 41

A dimensão “necessidade de controlar as incertezas” foi a que apresentou mais 

diferença, tendo-se constatado queda de 40 pontos, ou seja, a sociedade brasileira teve, nos 

anos 2000, 2001 e 2002 (período em que foi realizada a pesquisa), posicionamento 

contrário ao percebido na pesquisa realizada na década de 80 do século passado. Pela 

pesquisa atual, o Brasil é considerado um país com baixo nível de necessidade de controlar 

as incertezas. A autora faz a análise das razões que podem explicar tão significativa 

mudança e encontra na instabilidade macroeconômica a principal explicação. Destaca os 

oito planos para a estabilização econômica, propostos pelo governo entre as décadas de 70 

e 90; mudanças nas regras cambiais, na moeda, nos métodos de cálculo de inflação, nas 

políticas tarifárias, entre outras, como fatores que impactaram significativamente nos 

valores dos brasileiros e os propiciaram aprender a lidar com a incerteza. Tal aprendizado 

somado ao traço cultural brasileiro da flexibilidade resultou nessa significativa mudança, 

conforme Barros (2003).  

A dimensão “orientação a longo ou a curto prazo” foi reanalisada por Barros 

apenas 10 anos após a primeira pesquisa realizada pela equipe de Hofstede – esta 

aconteceu em 1992 – e obteve resultados bem similares, comprovando que não houve 

mudanças significativas nessa esfera cultural. O Brasil continua se configurando como 

uma cultura com visão de longo prazo. A característica persistência, que não é uma forte 

característica cultural brasileira, foi uma das responsáveis pelo baixo índice. Quando 

analisa de forma estratificada, a autora percebe que os homens possuem visão mais de 

longo prazo, especialmente caracterizada pela austeridade. E o estado do Ceará teve o mais 

baixo índice de orientação a longo prazo e Santa Catarina o mais alto índice.  

Barros (2003) procede a uma análise particular do estado de São Paulo, o mais rico 

e industrializado do país, e o classifica como uma sociedade caracterizada por baixos 

índices de distância do poder e de controle das incertezas e os mais altos índices de 

individualismo e de masculinidade, enquanto que na orientação a curto ou longo prazo 

apresenta índice 60, localizado abaixo de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

Ou seja, na sociedade paulistana ainda prevalece a orientação mais voltada para o curto 

prazo. A seguir serão descritas, de forma mais detalhada, as características da cultura 

brasileira e os impactos nas culturas organizacionais à luz da contribuição de acadêmicos 

nacionais.  
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2.3 Cultura brasileira: origens e características 

 

Motta e Caldas (2010) informam que comumente a cultura brasileira é constituída a 

partir de três matrizes: a indígena, a portuguesa e a africana. A cultura dos índios, pouco 

conhecida, é dividida em vários grupos étnicos e culturais. Os grupos que habitavam o 

litoral apresentavam, à ocasião da descoberta, uma cultura mais próxima da portuguesa e 

os que habitavam o interior, considerados mais bárbaros. Sua agricultura era de 

subsistência e quem trabalhava na lavoura eram as mulheres; os homens eram responsáveis 

pela caça, pesca e pela guerra. Os portugueses, considerados um povo de comerciantes e 

navegadores, estavam acostumados ao contato com povos diferentes e com a escravidão. 

Vieram para o Brasil para ocupar o território e explorar suas riquezas naturais; por não 

trazerem suas famílias, ao se fixarem no Brasil casavam com as índias. Os negros 

africanos, sempre escravos, dividiam-se entre o trabalho no campo e na casa grande. 

Frequentemente eram muçulmanos e alfabetizados e conheciam a mineração do ferro. 

Essas três raças misturaram-se de formas diversas e teve início a formação de uma nova 

tipologia cultural.  

Ampliando a discussão, Freitas (2010) define as raízes da cultura brasileira como 

híbrida desde o início, pois além da mistura de brancos e índios, com o início da 

escravidão, o colonizador misturou-se ao negro, formando o que denominou de “triângulo 

racial”. O autor acredita que os portugueses instituíram o sistema de produção, suas 

estruturas sociais e o seu sistema de valores; os africanos exerceram influências ideológica, 

religiosa, nas práticas mágicas e na culinária; e os índios legaram sua influência nas 

relações sexuais e de família, na magia e na esfera mítica. Anos após a descoberta das 

terras brasileiras teve início o processo de imigração de culturas diversas (italianos, 

alemães, sírios, libaneses, japoneses), que também exercem a sua influência na cultura 

brasileira, dando a sensação de que o Brasil é formado por diversas subculturas.   

Motta (2010, p. 31) confirma que “a base da cultura brasileira é o engenho, é o 

binômio casa grande e senzala”. Ao senhor do engenho, sendo o senhor absoluto, cabia 

administrar as terras, a família e os escravos. E tal herança parece ser retratada na realidade 

das organizações brasileiras, em que se percebe grande distância do poder e modelo de 

gestão mais verticalizado. Entretanto, vê-se no discurso, principalmente, a presença de 

valores democráticos. Essa ambiguidade favorece a busca por caminhos alternativos, que 

incluem a criatividade e a inovação.  
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Da Matta (1984) destaca que o Brasil não é um país dual que opera com uma única 

lógica, mas é constituído por um conjunto infinito e variado de categorias intermediárias. 

Percebe-se o “triângulo ritual” formado pelas festas da ordem (desfile militar e procissões) 

e o carnaval. O desfile militar como rito celebrado para o Estado, as procissões focalizando 

as relações com Deus e o carnaval, que faz o povo ser ao mesmo tempo ator e espectador. 

O resultado dessa triangulação é um sistema social dividido entre as leis universais e o 

sujeito das relações sociais. E no meio dos dois polos encontram-se a malandragem e o 

“jeitinho”. O jeito, segundo DaMatta, é um modo pacífico de resolver os problemas 

fazendo a junção da lei com a pessoa que a está utilizando. “No Brasil, entre o ‘pode’ e o 

‘não pode’, encontramos um ‘jeito’”. (DA MATTA, 1984, p. 100). A malandragem, outra 

forma de navegação social, busca usar artifícios para tirar partido de certas situações.  

Mas Motta (2010) contemporiza que o “jeitinho brasileiro” é uma prática cordial 

que implica personalizar relações, seja por meio da formação de um time de futebol ou da 

descoberta de uma cidade natal comum ou, ainda, um interesse comum. O “jeitinho” está 

próximo da malandragem, mas são duas coisas diferentes. A malandragem implica a 

predisposição para enganar, tirar vantagem, enquanto o “jeitinho” não tem tais objetivos. O 

autor destaca que o malandro brasileiro foi consagrado por Walt Disney na figura do Zé 

Carioca. 

Freitas (2010, p. 44) descreve em seu trabalho cinco traços característicos da 

cultura brasileira, formada a partir das diversas influências comentadas anteriormente. O 

autor classifica esses traços como: hierarquia; personalismo; malandragem; sensualismo; e 

aventureiro.  

A hierarquia é caracterizada pela tendência à centralização do poder dentro dos 

grupos sociais, pelo distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais e pela 

passividade e aceitação dos grupos inferiores. 

O personalismo é caracterizado por uma sociedade baseada nas relações pessoais, 

pela busca de proximidade e afeto nas relações e pelo paternalismo nas relações 

trabalhistas, cujo patrão (pai) ao mesmo tempo em que controla e ordena o subordinado 

também o protege e agrada. 

 A malandragem é caracterizada pelo alto grau de flexibilidade para se adaptar às 

mais diferentes situações, pela criatividade e capacidade de inovação nas relações sociais e 

pelo “jeitinho”. 

O sensualismo é caracterizado pela sensibilidade dos sentidos que é colocada nas 

relações como forma e gosto pelo exótico nas relações sociais. 
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O aventureiro é caracterizado pelo desprezo ao trabalho manual e processos 

metódicos; mais sonhador do que disciplinado.  

Na perspectiva organizacional, Wood Jr. e Caldas (2000) sumarizam cinco traços 

da cultura brasileira que acreditam explicar o comportamento das organizações. Um dos 

traços identificados por esses autores vai ao encontro direto dos resultados encontrados por 

Freitas (2010). Trata-se do personalismo. Além desse traço, os autores citam a 

ambiguidade, distância do poder, plasticidade e formalismo. 

A ambiguidade é explicada pelo fato de, no Brasil, quase nada ser o que parece 

ser.  

A distância do poder leva os brasileiros a se julgarem com direitos especiais e a 

burlarem a lei geral da nação. 

A plasticidade é sintetizada na permeabilidade do brasileiro ao estrangeiro, a 

tendência à dependência e gosto pela miscigenação. 

O formalismo é caracterizado pela tendência a aceitar a discrepância entre o 

formal e o real, entre o dito e o feito. 

Prates e Barros (2010), em pesquisa realizada com 2.500 dirigentes e gerentes de 

520 empresas de grande e médio porte, atuantes no Brasil, identificam alguns traços 

característicos do estilo brasileiro de administrar, que segundo eles retrata o sistema 

cultural brasileiro. Propõem um modelo composto de quatro subsistemas: institucional ou 

formal; pessoal ou informal; líderes e liderados. Esses subsistemas apresentam 

interseções entre si, originando traços culturais comuns. A interseção entre os subsistemas 

formal e líderes é caracterizada pela concentração de poder; a interseção entre os líderes e 

os liderados é caracterizada pela postura de espectador; a interseção entre líderes e pessoal 

é caracterizada pelo personalismo; e a interseção entre os subsistemas liderados e pessoal é 

caracterizada pela postura do evitar conflitos. Esses sistemas articulam-se, ainda, com 

traços culturais especiais, que são responsáveis pela não ruptura do sistema. Tais traços 

são: o paternalismo, a lealdade às pessoas, o formalismo e a flexibilidade. A combinação 

de todos esses traços constitui o que os autores definiram como o sistema de ação cultural 

brasileiro (FIG. 3). 
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FIGURA 3 - Sistema de ação cultural brasileiro 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

          Fonte: Prates e Barros (2010, p. 59). 
 

Tais resultados demonstram são consonantes com os estudos de Wood Jr. e Caldas 

(2000) no que se refere aos traços distância do poder e formalismo. E em consonância com 

Freitas (2010) no que se refere aos traços de hierarquia e personalismo. 

Wood Jr. e Caldas (2000) destacam que o traço plasticidade encontrado na cultura 

brasileira leva as empresas a um processo de importação e adoção de tecnologias 

administrativas estrangeiras, muitas das vezes inadequadas, ao qual denominaram de 

antropofagia organizacional. Como consequência, a sociedade apresenta três 

comportamentos típicos: mudança “para inglês ver”, frustração e negação e adaptação 

criativa. A mudança “para inglês ver” consiste na adoção parcial ou temporária da 

tecnologia a fim de aplacar a pressão do momento sem, contudo, alterar o status quo. A 

segunda reação, frustração e negação, acontece quando as mudanças propostas esbarram 

nas estruturas de poder e resultam no sentimento de frustração diante da impossibilidade de 

realizar a mudança desejada e a negação da metodologia como não apropriada à realidade 

da empresa. A adaptação criativa ocorre quando as organizações procuram adaptar a 

tecnologia importada ao seu universo cultural. Advém desta última ação a terminologia 

antropofagia organizacional. A cultura organizacional, seus conceitos e características 

serão vistos a seguir.  
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2.4 Cultura organizacional 

 

Para melhor compreender o universo da cultura organizacional, é importante 

elucidar, inicialmente, o conceito de organização.  

Morgan (2009) reporta que a palavra organização deriva do grego organon e 

significa ferramenta ou instrumento. Assim, não é de se admirar que as ideias sobre tarefas, 

metas, propósitos e objetivos tenham se tornado conceitos fundamentais no universo 

corporativo e que o significado de organização esteja sempre imbuído de conotação 

mecanicista e instrumental. Entretanto, de modo mais abrangente, Morgan sugere o 

desenvolvimento de “novos ângulos” de análise para as realidades organizacionais. E, de 

modo diferente, interpreta as organizações a partir de metáforas, classificando-as como 

máquinas, organismos vivos, cérebros, culturas, prisões psíquicas, sistemas políticos, fluxo 

e transformação e instrumentos de dominação. Enfatiza que o universo organizacional tem 

se tornado mais complexo, não sendo adequado para interpretar todas as realidades a partir 

de um ponto de vista fixo. Observadores habilidosos desenvolvem a destreza para lerem 

situações, tendo vários cenários em mente e concebendo ações que parecem apropriadas às 

leituras obtidas (MORGAN, 2009, p. 15). Assim, propõe a integração das diferentes 

metáforas para superar imagens convencionais, explorar novas implicações, interpretar as 

organizações modernas e, por conseguinte, fazer melhor diagnóstico e gestão.  

Para Pierre Weil (1972, p. 116), “as organizações podem ser consideradas um ser 

vivo que tem a sua personalidade; o seu comportamento se traduz por tradições, hábitos, 

costumes, opiniões, atitudes, preconceitos, regulamentos, maneiras de resolver os 

problemas, conjunto esse que constitui a cultura da organização”.  

Na perspectiva de Katz e Kahn (1978), os elementos definidores e orientadores de 

uma organização são os papéis, as normas e os valores. Os papéis definem as formas de 

comportamento associadas a determinadas tarefas; as normas traduzem as expectativas da 

organização transformadas em exigências; e os valores “são as justificações e aspirações 

ideológicas mais generalizadas”. Os papéis diferenciam os cargos exercidos pelos 

indivíduos e as normas e os valores compartilhados pelos membros da organização se 

estabelecem como elementos de identidade.  

Schein (1982) problematiza que o indivíduo sozinho é incapaz de satisfazer a todas 

as suas necessidades, mas quando as pessoas atuam coletivamente e coordenam os seus 

esforços, conseguem realizar mais do que qualquer uma delas individualmente. Conclui 
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que “uma ideia básica que subjaz ao conceito de organização é a ideia de coordenação do 

esforço a serviço da ajuda mútua” (SCHEIN, 1982, p. 10).  

Nesta mesma linha, Domenico e Latorre postulam que as organizações “não 

deixam de ser pessoas que se organizam, constituindo uma unidade social para realizarem 

algo que não poderiam fazer sozinhas, compartilhando tempo e espaço comuns, criando 

processos de convivência e construindo também culturas” (DOMENICO; LATORRE, 

2008, p. 247).  

Para Schein, “uma organização é a coordenação planejada das atividades de uma 

série de pessoas para a consecução de algum propósito ou objetivo comum, explícito, 

através da divisão do trabalho em função e através de uma hierarquia de autoridade e 

responsabilidade” (SCHEIN, 1982, p. 12). Esse autor chama a atenção para um ponto que 

considera importante nessa definição. O objeto de coordenação são as atividades e não as 

pessoas. Assim, a organização é um conjunto de funções e um esquema pelo qual se rege a 

coordenação dessas funções e pode sobreviver mesmo se sofrer rotatividade de todos os 

seus membros. 

Do ponto de vista sociológico, de acordo com Schein (1982), essa mesma definição 

é conhecida como organização formal e se distingue da organização social e da 

organização informal. As organizações formais são estruturas regidas por uma 

coordenação racional do trabalho e um esquema de objetivos explícitos e comuns. As 

organizações sociais surgem espontânea ou implicitamente das interações das pessoas, sem 

haver necessariamente uma coordenação racional, e seus objetivos comuns são implícitos. 

As organizações informais referem-se a padrões de coordenação que surgem a partir da 

interação entre os membros da organização formal, mas que não estão explicitados no 

organograma.  

De acordo com Aktouf (1994), Elliot Jaques foi o pioneiro na definição de um 

conceito para cultura organizacional, considerando-a o modo habitual de pensar e agir que 

deve ser aprendido e aceito e que é ou mais ou menos compartilhado entre os empregados 

da empresa. 

Esse autor constrói o seu próprio conceito de cultura organizacional considerando-a 

“a reunião de tudo o que faz a vida de uma empresa, uma maneira diferente de designar um 

sistema informal generalizado, irracional e, talvez, profundamente subjetivo ou 

inconsciente” (AKTOUF, 1994, p. 42). Salienta que a cultura implica uma 

interdependência entre história, estrutura social e experiências subjetivas das pessoas.  
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Quando Morgan (2009) refere que as organizações podem ser compreendidas como 

fenômeno cultural, ele afirma que, assim como os indivíduos, numa cultura há 

personalidades diferentes que compartilham coisas comuns, o mesmo ocorrendo nas 

organizações. A esse fenômeno dá-se o nome de cultura organizacional. E argumenta que 

as organizações são minissociedades com padrões distintos de crenças e significados 

compartilhados apoiados em várias normas operacionais e rituais que exercem influencia 

na sua habilidade em lidar com os desafios que enfrenta. Assim, para se chegar à 

compreensão da cultura de uma organização, faz-se necessário compreender a base da 

criação dos padrões estabelecidos, visto a organização ser uma realidade socialmente 

construída e compartilhada.  

Morgan (2009, p. 136) afirma que: 

 

Estrutura organizacional, regras, políticas, objetivos, missão, descrição de cargos 
e procedimentos operacionais padronizados desempenham semelhantemente 
uma função interpretativa. Isso porque atuam como pontos primários de 
referência para o modo pelo qual as pessoas pensam e dão sentido aos contextos 
nos quais trabalham. Embora tipicamente vistos com base em representações, 
enfatiza que são os artefatos culturais que ajudam a esboçar a realidade dentro de 
uma organização. 

 

Pode-se, portanto, inferir que as práticas organizacionais são imbricadas por 

estruturas simbólicas e inconscientes que, quando desvendadas, oferecem novo sentido à 

realidade, fenômeno ao qual Morgan (2009) denominou de a face pública e privada da 

organização.  

Em perspectiva similar, para Souza (1978) a cultura organizacional é o conjunto de 

fenômenos decorrentes da atuação do homem na organização, configurando-se, portanto, 

como um fenômeno grupal. Envolve tanto os fatos materiais como os abstratos resultantes 

da interação entre os funcionários de uma organização e é constituída por três elementos: 

preceitos, tecnologia e caráter. Os preceitos dizem do conjunto de normas, valores, 

regulamentos, tradições que regulam o funcionamento da organização. A tecnologia refere-

se ao conjunto de instrumentos, processos, know-how, leiaute, divisão das tarefas e fluxo 

organizacional. E o caráter envolve uma estrutura mais profunda, abrangendo as 

percepções, as expressões ativas e afetivas, as manifestações idiossincráticas e 

características do comportamento do grupo. 

Morgan (2009) chama a atenção para a importância de se compreender essas 

relações simbólicas e observar o conjunto de normas e regras que regem uma cultura, 

alertando que quebrar os códigos de conduta organizacionais pode gerar transtornos. O 
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autor pondera que as realidades organizacionais são construídas socialmente e estão muito 

mais na mente de seus membros do que num código de regras e regulamentos escrito. 

Dessa forma, “para se chegar à compreensão da cultura de uma organização, é necessário 

desvendar tantos os aspectos mais simples como aqueles mais vivos do processo de 

construção da realidade”; o que não se configura em tarefa fácil, pois, como alerta, 

“algumas vezes são tão sutis e infiltrados que ficam muito difíceis de identificar” 

(MORGAN, 2009, p. 136). 

Srour (1998) complementa que as organizações se constituem por um universo 

simbólico que, aos olhos do recém-ingresso, mais se assemelha à esfinge: “decifra-me ou 

devoro-te”. Desta forma, este se mantém em estado de alerta, age com prudência 

minuciosa, move-se nos limites das boas maneiras e procura se escudar nas ideias do senso 

comum. Em contrapartida, para quem pertence à organização, tudo soa como trivial. E esse 

universo simbólico está expresso na arquitetura do ambiente, nos móveis, quadros, cores, 

movimentos do pessoal e equipamentos. E a compreensão e internalização dessas praxes, 

nem sempre explícitas, é que tornam as pessoas “membro” ou “diferente” dessa 

organização. Esse universo simbólico é a cultura organizacional.  

 

Suas manifestações assumem formas variadas: princípios, valores e códigos; 
conhecimentos, técnicas e expressões estéticas; tabus, crenças e pré-noções; 
estilos, juízos e normas morais; tradições, usos e costumes; convenções sociais, 
protocolos e regras de etiqueta; estereótipos, clichês e motes; preconceitos, 
dogmas e axiomas; imagens, mitos e lendas; dogmas, superstições e fetiches. Em 
suma, as representações mentais refletem convicções sociais ou saberes 
(SROUR, 1998, p. 168-169). 

 

O autor acrescenta que “as representações imaginárias que uma organização cultiva 

identificam quem é quem, demarcam praxes nem sempre explícitas, impõem precedências 

e formalidades, regulam expectativas e pautas de comportamentos e, por fim, exigem 

cautela e aprendizagem por parte de todos os membros” (SROUR, 1998, p. 168). 

A cultura organizacional, para Srour (1998), não se resume à somatória das 

opiniões individuais dos agentes que a partilham, pois tem vida própria e forma um objeto 

decifrável; configura relações de saber que conjugam relações de hegemonia e 

conformidade, influência e adesão entre agentes coletivos bem definidos. Como universo 

imaginário, as culturas organizacionais apresentam quatro campos de saber: ideológico, 

científico, artístico e técnico.  

O saber ideológico: faz alusão à realidade e se compõe de evidências doutrinárias, 

mensagens ou discursos especulativos que não formulam problemas, mas apenas anunciam 
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soluções. Fazem parte dele: o discurso social comum (forma o repertório do cotidiano, do 

lugar comum); o discurso ideológico (abrange as ideologias políticas, econômicas e 

religiosas e impulsionam agentes coletivos a agirem em defesa de seus interesses); o 

discurso filosófico (saber racional e metodicamente adquirido, reflexão crítica sobre os 

conhecimentos e as práticas e posicionamento diante do mundo); o discurso teológico 

(saber metafísico, místico, crente ou mágico). O saber ideológico não se preocupa com a 

investigação dos eventos, mas resulta de uma adesão intuitiva e tão somente proclama 

“verdades” que a tudo responde.  

O saber científico: remete a um conjunto de conhecimentos sobre as realidades 

natural, social e psicológica; estabelece um sistema ordenado e coerente de proposições 

que descrevem e explicam os fenômenos a partir da luz da ciência. A produção científica 

define os fatos a investigar, estabelece os procedimentos metodológicos para observar, 

experimentar e comprovar os fatos; guia a pesquisa e elabora um conjunto sistemático de 

conceitos que forma a teoria dos fenômenos estudados. 

O saber artístico: corresponde às belas artes (pintura, escultura, arquitetura, 

poesia, música, teatro, dança) e suas obras são trabalhos de expressão da sensibilidade, da 

inspiração e da imaginação. Desperta emoções e revela desejos, inspira sensações e 

exprime estados do espírito.  

O saber técnico: constitui um conjunto de processos que procuram adequar os 

meios a fins e forma um corpo de regras operatórias ou de procedimentos. Diz respeito ao 

“saber fazer as coisas” e aplica conhecimentos científicos para realizar suas atividades e 

fabricar seus objetos. Esse universo simbólico pode ser visualizado pela FIG. 4. 
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FIGURA 4 - Universo simbólico da cultura organizacional 

 
Fonte: Srour (1998 p. 173). 

 

Assim, para se apreender a cultura organizacional, tem-se que conseguir decifrar os 

saberes ideológicos, ou seja, assimilar as evidências doutrinárias não demonstráveis. 

Para Srour (1998), no núcleo das culturas organizacionais há uma ideologia 

hegemônica que lhes serve de gramática. As manifestações simbólicas e as práticas sociais 

das organizações encontram, numa determinada ideologia, a chave que lhes confere 

articulação e coerência. Neste sentido, as ideologias correspondem a sistemas de 

princípios, valores e crenças, expressam e justificam os interesses de agentes coletivos e 

orientam suas ações. As ideologias dizem a todos quem é quem e contribuem para definir 

uma identidade coletiva, unificando os semelhantes e excluindo os diferentes. Delimitam 

objetivos comuns e enunciam o que tem valor e o que deixa de tê-lo, conferem sentido às 

situações históricas dos agentes e, assim, encontram também o meio para obter desses 

agentes seu consentimento ativo ou passivo.  

Beyer e Trice (1986 apud FLEURY, 1996) definem cultura organizacional como 

sendo uma rede de concepções, normas e valores que é tomada por certa e permanece 

dando forma às organizações. Esses autores defendem que para se criar e manter a cultura, 

essas concepções, normas e valores devem ser afirmados e comunicados formalmente aos 

membros da organização. Essa parte tangível é constituída pelos ritos, rituais, símbolos, 

mitos, estórias, gestos e artefatos. Entre essas categorias o rito se caracteriza como 
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mecanismo privilegiado no processo de se desvendar a cultura organizacional. “O rito 

consiste em um conjunto planejado de atividades, combinando várias formas de expressão 

cultural, as quais têm consequências práticas e expressivas” (BEYER; TRICE, 1986 apud 

FLEURY, 1996, p. 19).  

Estes autores identificaram seis tipos de ritos, conforme menciona Fleury (1996, p. 

19):  

• Ritos de passagem: treinamento introdutório, por exemplo; 

• ritos de degradação: demissão e substituição de cargo de confiança; 

• ritos de confirmação: seminários para reforçar a identidade social e seu   poder de 

coesão; 

• ritos de reprodução: atividades de desenvolvimento organizacional; 

• ritos para redução de conflito: processo de negociação coletiva; 

• ritos de integração: festas de confraternização. 

 

Confirmando tal teoria, Ricardo Bresler, em pesquisa realizada em 1995 em uma 

marcenaria no interior do estado de São Paulo, identificou a simbologia da “roupa surrada” 

como processo de socialização e integração dos membros daquele grupo e o ritual da troca 

de roupa para o almoço como sinal de transformação de marceneiros em cidadãos comuns. 

“Essas trocas de roupa, esses rituais, têm normas próprias e justamente por se tratar de 

regras culturais não são tratados aberta e oralmente. São regras da dinâmica social, 

apreendidas no convívio com o grupo” (BRESLER, 2010, p. 115).  

Concordando, Beyer e Trice (1986 apud FLEURY 1996) afirmam que os ritos 

organizacionais são de fácil identificação, porém de difícil interpretação. Esses autores 

advogam a necessidade dos líderes de desenvolverem habilidades interpretativas sobre os 

ritos organizacionais para se administrar a cultura.   

Várias são as concepções sobre cultura organizacional, bem como suas formas de 

leitura e identificação, como se constata pelo aqui exposto. Este estudo, entretanto, dará 

privilégio às ideias de Schein, cuja teoria serviu de berço para diversos autores brasileiros 

no estudo de cultura organizacional.  

Schein (2009) postula que a cultura é uma abstração que opera com forças 

poderosas e, se não entenderem a operação dessas forças, as pessoas se tornam suas 

vítimas. A cultura organizacional é percebida como um fenômeno dinâmico, que cerca a 

todos, desempenhada e criada pelas interações com outros e moldada pelo comportamento 
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do líder e um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o 

comportamento. A cultura organizacional é: 

 

O conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados 
válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar 
e sentir em relação a esses problemas (SCHEIN, 2009, p. 16). 

 

A cultura organizacional é “um poderoso e, muitas vezes, ignorado conjunto de 

forças latentes que determinam o comportamento, a maneira como se percebem as coisas, 

o modo de pensar e os valores tanto do indivíduo quanto da organização” (SCHEIN, 2007, 

p. 29). O autor ressalta que esses elementos culturais vão além do “jeito como fazemos a 

coisas por aqui”, mas determinam a estratégia, os objetivos e o modo de operação da 

empresa. A cultura é estável e difícil de mudar, porque representa um aprendizado 

construído e compartilhado ao longo das vivências de um grupo que adquire sentido e que 

é agarrado por este como forma de identificação.  

Schein (2009) salienta que parte da dificuldade em se definir o que realmente é a 

cultura organizacional advém do fato de não se diferenciarem os níveis em que ela se 

manifesta e que podem variar desde os aspectos tangíveis e visíveis até os níveis mais 

profundos e inconscientes. O autor define que a cultura organizacional é composta de três 

níveis.  

O primeiro nível foi denominado de artefatos e é composto de todos os fenômenos 

visíveis ou que podem ser ouvidos ou sentidos na empresa. A título de exemplos, o autor 

cita a arquitetura, a linguagem, a tecnologia, os produtos, as criações artísticas, o vestuário 

incorporado, os processos de comunicação, as manifestações emocionais, os mitos e 

histórias contadas sobre a organização, a lista explícita de valores, os rituais e as 

cerimônias. Ou seja, nessa categoria se encontram todos os elementos que podem ser 

observados e decifrados num primeiro momento. Entretanto, Schein adverte para os riscos 

de tentar inferir interpretações baseadas apenas nos artefatos. E ressalta que nas descrições 

culturais, observadores diferentes estabelecem sistemas de classificações diferentes e 

optam por relatar diferentes tipos de artefatos, o que gera um problema de clarificação. 

O segundo nível foi denominado de crenças e valores assumidos, reflete as crenças 

e os valores originais de alguém, no sentido do que deve ser. Reflete algumas suposições 

sobre o que é certo ou errado, o que funcionará e o que não funcionará. À medida que o 

grupo percebe que as orientações dessas crenças obtiveram sucesso, começam a 
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compartilhar esse conhecimento e gradualmente essas premissas se transformam em valor 

ou crença compartilhada e, finalmente, em uma suposição compartilhada. As crenças e 

valores nesse nível passam a determinar grande parte do comportamento do grupo, o que 

pode ser observado no nível dos artefatos. Entretanto, nem todas as crenças e valores 

resistem a tal transformação. “Apenas as crenças e valores que podem ser empiricamente 

testadas e que continuam a funcionar confiavelmente na solução dos problemas do grupo 

serão transformadas em suposições” (SCHEIN, 2009, p. 26-27) 

O terceiro nível, denominado de suposições fundamentais básicas, é composto de 

certezas tácitas compartilhadas. Trata-se das suposições que foram assumidas como 

verdadeiras a partir do sucesso repetido de certas crenças e valores e que passam a reger o 

comportamento dos membros daquela organização. Adotando a tipologia proposta por 

Argyris (1976), Schein (2009) define tais suposições como theories-in-use - as suposições 

implícitas e que realmente orientam o comportamento e que raramente são confrontadas ou 

debatidas.  É nesse processo psicológico que a cultura tem o seu poder final. A cultura 

como um conjunto de suposições básicas define o que se deve prestar atenção, o que as 

coisas significam, como reagir emocionalmente ao que ocorre e que ações adotar em vários 

tipos de situações (SCHEIN, 2009, p. 29) 

De acordo com Schein (2009), a essência de uma cultura está no padrão das 

suposições básicas que prevalecem e o poder da cultura vem do fato de que as suposições 

básicas são compartilhadas e reforçadas e, portanto, difíceis de mudar. 

Os níveis de análise da cultura organizacional propostos por Schein (2009) se 

apresentam resumidos e ilustrados na FIG. 5. 
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FIGURA 5 - Níveis da cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

Fonte: Adaptado de Schein (2009, p. 24). 

 

Schein (2007) conclui que a cultura organizacional é profunda à medida que é o 

que traz significado e previsibilidade ao dia-a-dia do grupo; é ampla porque, quando um 

grupo aprende a sobreviver em seu ambiente, formam-se crenças e certezas sobre a vida 

diária; e é estável, porque os membros de um grupo se agarram a ela a fim de dar sentido à 

vida. Desta forma, decifrar a cultura de uma organização pode ser uma tarefa infinita, para 

entendê-la realmente é necessário um processo sistemático de observação e conversa com 

os seus membros a fim de tornar as certezas tácitas em explícitas.  

A partir da influência do trabalho desenvolvido por Max Pagès, Fleury (1996), 

amplia a concepção de Schein e insere no estudo da cultura organizacional a dimensão do 

poder, intrínseca aos sistemas simbólicos e legitimadores da ordem vigente e do 

ocultamento das contradições. E faz uma proposta conceitual que incorpora a dimensão 

política, definindo: 

  

Cultura organizacional como o conjunto de valores e pressupostos básicos 
expresso em elementos simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento 
de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação (FLEURY, 1996, p. 22). 
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Segundo Schein (2007), o conteúdo da cultura organizacional envolve questões de 

sobrevivência externa; questões de integração interna; e certezas profundas. A 

sobrevivência diz respeito ao que fazer e como fazer, sendo expressos a partir da missão, 

estratégias e objetivos. O modo como a organização decide implementar a estratégia será 

expresso pelos meios, ou seja, pela estrutura, sistemas e processos de trabalho. Finalmente, 

a terceira esfera relaciona-se aos processos de avaliação, sistemas de detecção de erros e de 

correção. As questões de integração interna referem-se às relações entre as pessoas e 

podem ser percebidas por meio da linguagem e conceitos comuns; graus de associação 

grupal e determinação de quem é “de dentro” e quem é “de fora”; natureza da autoridade e 

dos relacionamentos; e, finalmente, como são alocadas as recompensas e o status. 

Schein (2007) chama a atenção para as questões relacionadas à profundidade, 

extensão e complexidade da cultura organizacional, uma vez que ela cobre todos os 

aspectos da realidade, influenciando no modo de pensar, de sentir e de agir das pessoas. O 

autor conclui que a cultura é que dá significado e previsibilidade ao dia-a-dia de uma 

organização, portanto, é difícil de ser mudada. Schein (2009, p. 211) preconiza que as 

culturas organizacionais emergem a partir de três fontes diferentes: as crenças, valores e 

suposições dos fundadores; as experiências de aprendizagem dos membros do grupo à 

medida que a organização se desenvolve; e as novas crenças, valores e suposições 

introduzidas por novos membros e líderes. 

As questões relacionadas a como os líderes criam, fixam e transmitem a cultura 

organizacional aos membros do grupo serão discutidas a seguir. 

 

 

2.4.1 Cultura organizacional e a influência do fundador 

 

O fundador, seja um empreendedor individual ou o iniciador de um novo grupo, 

tem certas visões, metas, crenças, valores e suposições pessoais sobre como as coisas 

devem ser e, inicialmente, imporá isso ao grupo (SCHEIN, 2009, p. 15). Schein (2007) 

pontua que quando uma empresa é criada os seus fundadores e primeiros líderes têm forte 

senso de missão e de identidade e criam uma história sobre esta que é transmitida aos 

primeiros colaboradores. E à medida que o sucesso do empreendimento acontece, esse 

grupo começa a formar as certezas compartilhadas em relação às crenças iniciais que, com 

o tempo, passam a ser tidas como corretas e transmitidas aos novos membros. Tem-se, 

assim, a origem da cultura dessa organização.   
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Para Schein (2009), “cultura e liderança são dois lados de uma mesma moeda”. 

Quando criam organizações, os líderes criam culturas e estas determinam critérios para 

definir quem será ou não líder. E quando os elementos de uma cultura se mostram 

disfuncionais, é função primordial do líder identificá-los e gerenciar a evolução cultural. O 

mais importante para os líderes é que se eles não se tornarem conscientes das culturas em 

que estão inseridos, estas os gerenciarão. “O entendimento cultural é desejável para todos, 

mas é essencial para os líderes” (SCHEIN, 2009, p. 21). 

Barnard (1938), Follett (1964) e Selznick (1957) citados por Aktouf (1994) 

percebem os dirigentes como os depositários dos valores, das orientações e das 

expectativas da organização; como geradores de exemplos a serem seguidos e atitudes a 

interiorizar; bem como catalisadores que favorecem a formação dos grupos. Consideram, 

ainda, que o ambiente e a imagem conferem à empresa uma personalidade própria que 

permite delinear identidade e ideologia particulares. 

A cultura organizacional não é algo imposto sobre uma situação social, mas ela se 

desenvolve ao longo do processo de interação social (MORGAN, 2009). Os líderes têm 

significativo impacto no conjunto de costumes e sistemas de significados que permeiam a 

vida da organização. Focalizar os laços entre o estilo de liderança e a cultura 

organizacional fornece descobertas-chave sobre as razões pelas quais as organizações 

funcionam de determinadas maneiras. Entretanto, os líderes formais desenvolvem os 

sistemas de valores e códigos de comportamento, mas não têm o monopólio da criação de 

uma cultura organizacional, visto outras pessoas influenciarem esse processo e agirem 

como líderes informais de opinião. Morgan adverte que é comum existir sistemas de 

valores diferentes que competem entre si e criam um “mosaico de realidades 

organizacionais”. Exemplifica que o quadro de referência que orienta os funcionários de 

departamento pode ser diferente da perspectiva dos funcionários de outro departamento. E 

argumenta que cada grupo pode ter desenvolvido uma linguagem especializada e 

estabelecido um conjunto de conceitos facilitadores para a formulação do negócio. Mas 

alerta que as organizações que obtiveram sucesso foram aquelas que conseguiram criar 

mecanismos para quebrar essas divisões funcionais e construir um referencial comum. 

Desta forma, a cultura não é algo imposto, mas construído durante o curso de uma 

interação social a partir da qual as pessoas criam e recriam os mundos dentro daqueles em 

que vivem.  

A cultura organizacional, conforme assevera Schein (2009), é um fenômeno 

dinâmico que  cerca todos os seus membros, em todas as horas, sendo constantemente 
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desempenhada e criada pelas interações com outros e moldada pelo comportamento da 

liderança e um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o 

comportamento. A cultura organizacional é criada, inserida e manipulada, ao mesmo 

tempo em que estabiliza e fornece estrutura e significado aos membros do grupo.  

Schein (2009, p. 212) estabelece quatro etapas para a formação da cultura 

organizacional: 

• Uma ou mais pessoas têm a ideia de uma nova empresa e a fundam; 

• o fundador traz uma ou mais pessoas e cria um grupo que compartilha meta e visão 

comuns; 

• o grupo fundador começa a agir de modo coordenado para criar uma organização, 

mediante levantamento de capital, obtenção de patentes, localização do espaço de 

trabalho, etc.; 

• outras pessoas entram para a organização e uma história comum começa a ser 

construída. O grupo se tornando estável gradativamente desenvolve suposições 

sobre si, seu ambiente e como fazer as coisas para sobreviver e crescer. 

 

Em razão dos líderes fundadores terem fortes teorias de como as coisas devem ser 

feitas, para Schein (2009) tais teorias são testadas logo no início do processo. Caso suas 

suposições estejam erradas, o grupo fracassa. Ao contrário, se suas suposições estiverem 

certas, elas criam uma organização forte e poderosa. À medida que a organização se 

estabiliza, as suposições do líder são compartilhadas e os novos membros, ao serem 

inseridos na empresa, passam por processo de aculturação.  

A forma como a cultura organizacional é transmitida aos novos membros pode 

variar de empresa para empresa, porém Schein (2009) enuncia os seis principais 

mecanismos de fixação – mecanismos primários – e que operam simultaneamente 

contribuindo para o clima organizacional. Além desses, define os mecanismos de 

articulação secundária e de reforço – artefatos mais visíveis – mas que somente 

funcionarão se estiverem consistentes com os mecanismos primários (QUADRO 7).  
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QUADRO 7 

Como os líderes fixam crenças, valores e suposições 
PRINCIPAIS MECANISMOS DE FIXAÇÃO 

o ao que os líderes prestam atenção e o que eles mensuram e habitualmente controlam  
o como os lideres reagem a incidentes críticos e a crises organizacionais 
o como os líderes alocam recursos 
o como os líderes deliberam sobre a modelagem de papéis, o ensino e o coaching 
o como os líderes alocam recompensas e status 
o como os líderes recrutam, selecionam, promovem e demitem 

 
MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO SECUNDÁRIA E DE REFORÇO 

 

o design e estrutura organizacional 
o sistemas e procedimentos organizacionais 
o ritos e rituais da organização 
o design do espaço físico, das fachadas e dos edifícios 
o histórias sobre eventos e pessoas importantes 
o declarações formais da filosofia, dos credos e dos códigos organizacionais 

      Fonte: Schein (2009, p. 230). 

 

Segundo Schein (2009), tomados em conjunto, esses mecanismos são as principais 

ferramentas de que os líderes dispõem para ensinar suas organizações a perceber, pensar, 

sentir e se comportar, baseados em suas convicções conscientes e inconscientes. O autor 

ressalta que todos esses mecanismos comunicam a cultura aos novatos. Os mecanismos 

primários tendem a se reforçar mutuamente se as crenças, os valores e as suposições do 

próprio líder forem consistentes. Os mecanismos secundários são menos poderosos e 

podem se mostrar ambíguos e difíceis de controlar, todavia, podem mostrar o reforço das 

mensagens primárias. O autor lembra que no estágio inicial de crescimento da organização 

os mecanismos secundários funcionam apenas como instrumentos de apoio. Entretanto, à 

medida que a organização amadurece e se estabiliza, tornam-se mecanismos de 

manutenção primária.  

A cultura organizacional, por ter suas bases nas suposições básicas e consideradas 

válidas por um grupo, não é fácil de ser apreendida para quem chega, mas demanda tempo 

e convivência. Os artefatos são facilmente visíveis e observáveis, mas, de acordo com 

Schein (2007; 2009), nem sempre decifráveis aos olhos de um estranho. As técnicas para 

se decifrar ou avaliar a cultura organizacional serão apresentadas na próxima seção.   
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2.4.2 Formas de avaliação da cultura organizacional  

 

Schein (2007) argumenta que a cultura é eminentemente grupal e, por isso, não 

pode ser avaliada por instrumentos de medição. E ao se avaliar a cultura, é mais eficaz 

fazer a análise do grupo. 

Concordando, Morgan (2009) acrescenta: 

 

Uma das maneiras mais fáceis de apreciar a natureza da cultura e da subcultura é 
simplesmente observar o funcionamento do dia-a-dia do grupo ou organização a 
que se pertence, adotando o papel do antropologista. As características de uma 
cultura que estão sendo observadas gradualmente se tornarão evidentes à medida 
que se conhecerem os padrões de interação entre os indivíduos, a linguagem que 
é utilizada, as imagens e temas explorados na conversa, bem como os vários 
rituais da rotina diária (MORGAN, 2009, p. 125). 
 

Para Schein (2007), a visão mais comum que se tem é a de que a cultura está ligada 

aos relacionamentos humanos dentro da organização. A maioria das metodologias de 

avaliação aborda questões relacionadas a comunicação, trabalho em equipe, 

relacionamento superior-subordinado, grau de autonomia e nível de criatividade e 

inovação. E critica tais metodologias, indicando que as mesmas trazem, principalmente, 

informações sobre os níveis de sociabilidade e solidariedade, evidenciando apenas uma 

fração do que a cultura abrange. Para esse autor, a cultura possui elementos profundamente 

encravados e que podem até não ser percebidos.  

A cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas que 

um grupo aprendeu ao longo de sua história (SCHEIN, 2007, p. 45). Schein (2007) alerta 

que a cultura organizacional envolve uma ideia mais ampla e realista e para ser avaliada 

tem-se que contemplar tanto a relação com os funcionários internos quanto a forma como a 

organização se vê em relação a seus vários ambientes.  

O QUADRO 8 apresenta uma visão mais abrangente dos componentes de uma 

cultura organizacional, de acordo com a perspectiva de Schein (2007).  
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QUADRO 8 

    Componentes que a cultura organizacional engloba 

QUESTÕES DE SOBREVIVÊNCIA EXTERNA 
Missão, estratégias, objetivos 

Meios: estrutura, sistemas, processos 
Avaliação: sistemas de detecção de erros e de correção 

 
QUESTÕES DE INTEGRAÇÃO INTERNA 

Linguagem e conceito comuns 
Identidades e limites do grupo 

Natureza da autoridade e dos relacionamentos 
Alocação de recompensas e status 

 
CERTEZAS PROFUNDAS 

Relacionamentos humanos com a natureza 
Natureza da realidade e da verdade 

Natureza da natureza humana 
Natureza dos relacionamentos humanos 

Natureza do tempo e do espaço 

Fonte: Schein (2007, p. 46). 

 

Em relação às questões de sobrevivência externa, “para sobreviver e crescer toda 

organização deve desenvolver certezas viáveis sobre o que fazer e como fazer” (SCHEIN, 

2007, p. 45). Essas certezas envolvem a missão da empresa, sua identidade, os propósitos 

estratégicos, políticas financeiras, formas de organização do trabalho, os mecanismos de 

autoavaliação e os meios de correção aos problemas e erros identificados.  

No que diz respeito às questões relacionadas à integração interna, Schein (2007) 

focaliza as relações entre as pessoas na organização. As áreas que devem ser avaliadas para 

se identificar a dinâmica das relações humanas são: o sistema de incentivos e de prêmios, o 

grau de trabalho em equipe, os relacionamentos entre superior e subordinado, os processos 

de comunicação e as variáveis que tornam o local de trabalho mais ou menos produtivo e 

agradável.  

As certezas profundas refletem as convicções e crenças de seus fundadores, líderes 

e membros, que, por vezes, é influenciada pela cultura do país onde a empresa opera. De 

acordo com Schein (2007), as certezas profundas se refletem nos artefatos, mas não se 

refletem nos valores casados. E sugere que para se chegar às certezas profundas tem-se que 

observar onde os artefatos e valores não se cruzam e perguntar o que está guiando ou 

determinando os artefatos observados e o comportamento diário. Para tanto, deve-se 

observar e analisar a relação que a organização adota com o mercado no qual está inserida; 

a percepção sobre a natureza das pessoas (boa ou má); onde se encontra a verdade (nas 
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leis, na religião ou nos princípios morais); a orientação da empresa em relação às pessoas 

(coletivista ou individualista); e, finalmente, as certezas culturais relacionadas ao tempo.  

Schein (2007) chama a atenção para o fato de que a cultura organizacional é 

profunda, complexa e extensa, cobrindo todos os aspectos da realidade da vida humana e 

não pode ser avaliada de forma superficial e considerada fácil de ser mudada. Sugere, 

então, um exercício para se decifrar a cultura organizacional em sete passos:  

• Defina o “problema do negócio” – algo que poderia funcionar melhor ou uma nova 

estratégia; 

• reveja o conceito de cultura – esclareça os três níveis: artefatos visíveis, crenças e 

valores expostos e das suposições básicas e assegure-se de que todos 

compreenderam esse modelo; 

• identifique os vários artefatos que caracterizam a organização – modo de vestir, 

processos de comunicação, eventos, jargões, etc.;  

• identifique os valores organizacionais – princípios abraçados pela organização;  

• compare os valores com os artefatos – busque identificar as contradições e conflitos 

entre os comportamentos manifestos, política, regras e costumes e os valores 

abraçados;   

• repita o processo com outros grupos – caso perceba que a imagem construída está 

incompleta ou confusa, repita o processo com outro grupo para confirmar as 

características da cultura organizacional; e 

• avalie as certezas básicas compartilhadas – como as certezas básicas 

compartilhadas ajudam ou atrapalham o alcance dos objetivos propostos e a 

resolver o “problema do negócio” listado no início do trabalho. 

 

A importância de se chegar às certezas tácitas para se conseguir explicar as 

discrepâncias que quase sempre aparecem entre os valores adotados e os artefatos visíveis 

é enfatizada por Schein (2009). Dessa maneira, privilegia o uso de metodologias 

qualitativas nos estudos que pretendem identificar e analisar a cultura organizacional. 

Acrescenta, ainda, que se o pesquisador deseja entender melhor o que ocorre, deve se 

envolver mais profundamente com o objeto de estudo, tornando-se um observador 

participante. “Os artefatos podem ser diretamente observados; os valores expostos podem 

ser revelados por meio de indagações a um funcionário; e as suposições tácitas 
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compartilhadas têm de ser inferidas a partir de várias observações e averiguações em torno 

das inconsistências e enigmas” (SCHEIN, 2009, p. 204).  

Fleury (1996), por meio do diálogo com diversos autores, de diferentes enfoques 

teóricos, aliado à sua vivência em pesquisa e consultoria organizacional, desenvolveu uma 

metodologia para se buscar melhor compreensão da cultura organizacional. Segundo ela, 

os alicerces que dão sustentação a essa análise são:  

Histórico da organização: resgatar o momento da criação da organização e sua 

inserção no contexto político e econômico da época; compreender suas metas, objetivos e 

forma de estruturação. Torna-se importante também investigar os incidentes críticos pelos 

quais passou a organização: crises, expansões, fracassos e sucessos. Ainda de acordo com 

Fleury (1996), o fundador desempenha papel fundamental, pois ele tem a visão global da 

organização, tem o poder dea estruturá-la e desenvolvê-la, além de tecer os elementos 

simbólicos. 

Socialização de novos membros: é nesse momento que acontece a reprodução dos 

elementos simbólicos, ou seja, que os valores e comportamentos são transmitidos e 

incorporados pelos novos membros. Os rituais de socialização desempenham ao mesmo 

tempo o papel de inclusão do indivíduo no grupo e delimitação do processo de exclusão 

dos demais (FLEURY, 1996, p. 23)  

Políticas de recursos humanos: quando se analisam as políticas explícitas de 

recursos humanos (recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e carreira), mas 

também as implícitas, observando suas consistências e inconsistências, é possível decifrar 

e interpretar os padrões culturais de uma organização. 

Processos de comunicação: o mapeamento do sistema de comunicação (meios, 

instrumentos, veículos, etc.) utilizado, como a relação entre quem se comunica, é 

fundamental para a apreensão do universo simbólico da organização. Deve-se avaliar tanto 

os meios formais orais (contatos diretos, reuniões, telefonemas), escritos (jornais, 

circulares, memorandos), como os meios informais (“rádio peão”). Esse mapeamento 

possibilita o desvendar das relações entre as categorias profissionais. 

Organização do processo de trabalho: analisar a organização do processo de 

trabalho em seus aspectos tecnológicos, sociais e as relações de poder ajuda a desvendar os 

aspectos formadores da identidade organizacional. Ao se definir as bases sobre as quais se 

configuram as relações de poder, consegue-se identificar a dimensão política que constitui 

os elementos simbólicos. 

Tal metodologia pode ser representada pela FIG. 6:  
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FIGURA 6 – Continuum do desvendar da cultura organizacional 

 
RH – Recursos Humanos.    

Fonte: Fleury (1996). 

 

Concordando com Schein (2009), Fleury (1996) indica como técnicas de coleta de 

dados mais utilizadas e eficazes para se apreender a cultura organizacional as entrevistas 

estruturadas ou semiestruturadas, observação participante e dinâmicas de grupo, com o uso 

de jogos e simulações. Salienta que o “poder ‘cabalístico’ dos números” pode ser utilizado 

para reforçar as análises e recomendações, mas não recomenda a utilização de técnicas 

quantitativas. 

Neste trabalho, para a análise da cultura organizacional da Size Marcenaria, o 

modelo proposto por Schein (2007; 2009) foi a base.  
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3 VALORES INDIVIDUAIS E VALORES ORGANIZACIONAIS 

  

 

O segundo eixo do referencial teórico desta dissertação aborda a base conceitual 

que fundamenta os estudos sobre valores organizacionais, buscando promover a discussão, 

a partir do ponto de vista de vários estudiosos, sobre o grande tema valores. Constrói-se 

um debate distinto entre a concepção de valores individuais, considerando-se 

principalmente as contribuições de Schwartz (1999; 2005), e valores organizacionais, em 

que Tamayo (1994; 1998), Tamayo e Gondim (1996), Tamayo, Mendes e Paz (2000) e 

Oliveira e Tamayo (2004) terão especial relevo.  

 

 

3.1 Conceito de valor e os valores individuais 

 

 Valores são definidos por Schwartz (1999) como concepções desejadas, critérios 

que transcendem uma situação; e são ordenados em grau de importância servindo como 

princípios orientadores da vida do indivíduo ou do grupo, definindo as suas ações.  

 Ainda para Schwartz (1999) os valores culturais representam as ideias 

compartilhadas de forma explícita ou implícita e que definem o que é bom, correto e 

desejável em uma sociedade. Esses valores culturais se estabelecem como as normas 

específicas para dizer às pessoas o que é apropriado nas diversas situações. A maneira 

como as instituições sociais funcionam, por exemplo, família, escola, governo, sistemas 

religiosos e organizações, expressa seus objetivos e suas prioridades em termos de valores.  

 Schwartz (2005a) afirma que cada pessoa detém uma escala de valores com 

diferentes graus de importância. Desta forma, um valor que é muito importante para alguns 

pode ser pouco importante para outros. O autor identifica cinco características principais 

nos valores: 

a) Valores são crenças: estão ligados à emoção e, quando ativados, eliciam 

sentimentos positivos ou negativos; 

b) valores constituem um construto motivacional: referem-se a objetivos desejáveis 

que as pessoas perseguem e buscam alcançar. São importantes para que uma pessoa 

tenha motivação para agir adequadamente; 
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c) valores transcendem situações e ações específicas: são de natureza abstrata, o que 

os distingue das normas e regras; 

d) valores guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos: servem 

como padrões ou critérios de avaliação e de tomada de decisão; 

e) os valores são ordenados pela importância relativa aos demais: formam um sistema 

ordenado e hierárquico de prioridades que caracterizam o indivíduo. 

 

O autor ressalta que essas características são de todos os valores e o que distingue 

um do outro é o tipo de motivação que ele expressa.  

 Em perspectiva similar, Rokeach (1973 apud ROBBINS, 2010, p. 138) defende 

que: 

 
Os valores representam convicções básicas de que um modo específico de 
conduta ou de condição de existência é individual ou socialmente preferível ao 
modo contrário ou oposto de conduta ou existência. Eles contêm um elemento de 
julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser o correto, bom ou 
desejável.  

 

Esse autor afirma que os valores possuem atributos de conteúdo e de intensidade, sendo 

que o conteúdo define o que é importante e a intensidade define o grau de importância. 

Desta forma, ao analisar os valores de um indivíduo de acordo com o critério de 

intensidade, consegue-se identificar o seu sistema de valores – hierarquia baseada na 

importância relativa que a pessoa atribui aos seus valores. Em sua pesquisa, Rokeach 

(1973) identificou dois conjuntos de valores: os valores terminais – condição de existência 

desejável pela pessoa e relacionada às suas metas de vida; e os valores instrumentais – 

meios para se chegar aos valores terminais. O autor observou que esses valores variam de 

um grupo para o outro, tendo confirmado que pessoas de uma mesma categoria 

profissional tendem a apresentar valores similares.  

 A teoria dos valores desenvolvida por Schwartz (2005a) teve por base a teoria das 

necessidades básicas dos indivíduos. São identificados 56 valores classificados em 10 tipos 

motivacionais universais: autodeterminação (independência de pensamento e ação – 

escolher, criar, explorar); estimulação (variedade e estimulação na vida – excitação, 

novidade, desafio na vida); hedonismo (prazer e gratificação para si mesmo); realização 

(sucesso pessoal a partir da demonstração de competência de acordo com as regras sociais 

– sucesso, reconhecimento social, influência, inteligência); poder (busca por uma posição 

destacada dentro de um sistema social – status, prestígio, controle sobre outras pessoas); 



 67

segurança (harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos e de si mesmo – 

saúde, segurança da família, segurança nacional); conformidade (restrição de ações e 

impulsos que podem magoar outros ou violar as expectativas ou normas sociais – 

obediência, autodisciplina, polidez, respeito aos pais e idosos); tradição (respeito, 

compromisso e aceitação dos costumes e ideias de uma cultura ou religião – respeito à 

tradição, devoção, humildade, moderação); benevolência (preocupação com o bem-estar 

do grupo, principalmente as pessoas mais próximas – lealdade, presteza, amizade 

verdadeira, piedade); universalismo (compreensão, proteção e agradecimento do bem-

estar de todos e da natureza – justiça social, igualdade, um mundo em paz, vida espiritual, 

harmonia interior).  

 O modelo teórico apresentado por Schwartz (2005a) explica a estrutura dinâmica 

de relações entre os tipos motivacionais. Tal estrutura deriva do fato de que os valores 

podem conflitar entre si ou ser congruentes. Assim, alguns pares de tipos motivacionais 

competem entre si, enquanto outros são complementares. 

Em consequência a esses movimentos de complementaridade e oposição Schwartz 

reuniu os valores próximos e estabeleceu uma classificação secundária dos tipos 

motivacionais, definindo quatro dimensões: abertura à mudança, autopromoção, 

autotranscendência e conservação (FIG. 7). A primeira dimensão contrasta abertura à 

mudança e conservação. A abertura à mudança reúne os tipos motivacionais 

autodeterminação e estimulação. Em contraposição encontra-se a conservação, reunindo a 

necessidade de segurança, a conformidade e a tradição. A segunda dimensão contrapõe 

autopromoção e autotranscendência. A autopromoção reúne os tipos motivacionais 

realização e poder, enquanto a autotranscendência reúne universalismo e benevolência. O 

hedonismo tem elementos tanto da abertura à mudança quanto da autopromoção 

(SCHWARTZ, 2005a, p. 29). 
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FIGURA 7 – Estrutura dos valores humanos segundo Schwartz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Schwartz (2005a, p. 30). 

 

Rokeach (1973 apud TAMAYO; PORTO, 2009, p. 370) apoia a premissa de 

Schwartz de fundamentar a avaliação dos valores individuais a partir do estabelecimento 

de uma relação estreita entre estes e as necessidades humanas, afirmando que “os valores 

são representações cognitivas e transformações das necessidades”. 

Schwartz (2005b) relata a validação do Inventário de Valores de Schwartz e 

observa correlação positiva entre as sociedades de diversos países, concluindo que no nível 

individual percebem-se diferenças substanciais na importância que é atribuída a cada um 

dos tipos motivacionais, porém, no nível das sociedades predomina consenso sobre essa 

ordem. O autor argumenta que tal evento pode ser explicado pela natureza humana 

compartilhada e pela função adaptativa dos valores para a manutenção das sociedades. 

Assim, valores que colidem com o funcionamento dos grupos serão considerados pouco 

importantes e serão desestimulados. “Os valores servem como guias internalizados para os 

indivíduos, porque eles minimizam a necessidade de controle social constante e as pessoas 

invocam os valores para definirem comportamentos como socialmente apropriados para 

justificar suas exigências sobre os outros e para eliciar comportamentos desejados” 

(SCHWARTZ, 2005b, p. 66). Esse autor assinala, ainda, que diversos elementos podem 

influenciar na definição das diferenças de prioridades no grau de importância atribuída a 

determinados valores, como:  
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• Circunstâncias da vida: pessoas saudáveis poderão demonstrar mais facilmente 

valores de poder e autodeterminação, filhos pequenos limitam a busca de valores de 

estimulação, etc.; 

• educação: proporciona conhecimentos que fortalecem a confiança e a eficácia dos 

indivíduos em lidar com incertezas. Desta forma, estimula valores como 

autodeterminação e desestimula conformidade, tradição e segurança; 

• idade: a adolescência marca uma mudança de valores de dependência para 

independência, principalmente. Na idade adulta existem três fontes de mudança de 

valores – eventos históricos (como, por exemplo, uma guerra), o envelhecimento 

físico e a fase da vida (infância, adolescência, viuvez, etc.);   

• gênero: as mulheres enfatizam mais benevolência e os homens exaltam mais poder, 

realização e estimulação. 

 

Schwartz (2005b) acredita que valores contraditórios aparecem na maioria das 

situações vividas pelos indivíduos e o que determinará o seu comportamento é a barganha 

que é efetuada entre os valores antagônicos. Segundo ele, as pessoas tendem a se 

comportar de maneira a equilibrar esses valores.  

Em pesquisa envolvendo professores de escola secundária e estudantes 

universitários, Tamayo (1994) identificou quatro valores característicos da cultura 

brasileira: esperto – capacidade de driblar obstáculos para conseguir o que quer; sonhador 

– ter sempre visão otimista do futuro; vaidade – preocupação e cuidado com a aparência; 

trabalho – o modo digno de ganhar a vida. 

Essa mesma pesquisa confirma o preconizado por Schwartz (2005b) no que se 

refere às diferenças de gênero quanto às prioridades axiológicas. Tamayo (1994) afirma 

que o perfil axiológico das mulheres é mais alocêntrico, focando a coletividade em geral. 

As metas individuais focam a integridade e a segurança da família, harmonia das relações e 

interdependência de todos na sociedade. Em direção contrária, o perfil dos valores 

apresentados pelos homens tende ao idiocentrismo, em que se dá prioridade às metas 

pessoais. Os valores característicos desse grupo dão ênfase à gratificação sensual e à 

variedade de estimulação (FIG. 8). 

Torres (2005) verifica que culturas nacionais diferentes abraçam valores diferentes 

e que os valores culturais influenciam no comportamento dos líderes. Exemplifica que uma 

cultura com altos índices de distância do poder tende a processos de decisão mais 
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autocráticos, enquanto que em uma cultura coletivista percebe-se mais valorização das 

relações interpessoais. “Assim como a população de uma região em particular, de uma 

nação pode endossar certos valores, em oposição aos valores endossados em outras 

regiões, os empregados de uma organização podem preferir alguns valores diferentes 

daqueles preferidos pelo restante da população” (TORRES, 2005, p. 197).  

 

FIGURA 8 – Diferença de gênero nos tipos motivacionais de valores 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

                          Fonte: Tamayo (1994). 

 

Tamayo (2007) salienta que os valores organizacionais constituem um conjunto 

dentro do universo dos valores, conforme será visto a seguir.  

 

 

3.2 Valores organizacionais 

 

Mendes e Tamayo (1999) sustentam que o estudo dos valores constitui um 

importante instrumento para a geração de entendimento sobre a cultura organizacional. 

Para esses autores, a cultura de uma organização é a base do processo de socializações do 

sistema de valores, vivenciado como uma experiência compartilhada e que cria, nas 

organizações, a possibilidade de simbolização e mediação das necessidades individuais e 

organizacionais.   

 O estudo dos valores organizacionais tem grande relevância para o diagnóstico e 

gestão empresarial, por estes constituírem o componente fundamental da identidade de 

uma organização (TAMAYO, 2008). Os valores precedem a existência da organização, 
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visto estes serem inspirados “nos valores da sociedade e nos valores dos seus membros, 

particularmente dos fundadores e daqueles com maior poder de influência” (TAMAYO, 

2008, p. 310).  

Apoiando tal premissa, Domenico (2008) argumenta que as organizações agem em 

seu cotidiano por meio de seus stakeholders, que se relacionam de forma a buscar os 

recursos necessários à sua sobrevivência no seu meio. Assim, alguns valores adquirem 

mais significado que outros e passam a ser perseguidos como princípios-meta e definem o 

agir da empresa em seu mercado. Esses valores estão imbricados com o diferencial 

competitivo que a empresa possui. 

Ainda de acordo com Tamayo (2008), por meio dos valores, a organização 

expressa as suas metas e se diferencia no mercado em que está inserida. Assim, “para a 

organização os valores constituem um elemento fundamental e necessário para dar 

identidade coletiva a um grupo de pessoas e colocá-las a trabalhar em torno de ideias 

comuns” (TAMAYO, 2008, p. 310). Mas, para que isso aconteça, há necessidade de os 

funcionários subordinarem os seus valores pessoais aos valores organizacionais, tornando-

os princípios que dinamizam e influenciam a vida organizacional.  

Valores organizacionais correspondem ao conjunto de princípios ou crenças 

compartilhados pelos empregados, que orientam o funcionamento e a vida da organização. 

(TAMAYO, 1998, p. 57). Acrescenta que uma função dos valores organizacionais 

compartilhados é criar modelos mentais semelhantes entre os membros da empresa 

relativos ao funcionamento e à missão da organização e que vão contribuir para a 

construção da sua identidade social.  

Em perspectiva similar, Deal e Kennedy (1982 apud OLIVEIRA; TAMAYO, 

2004) postulam que os valores organizacionais referem-se às crenças básicas em uma 

organização e representam a essência de sua filosofia para o alcance do sucesso, pois 

fornecem uma direção comum aos empregados e orientam o seu comportamento cotidiano. 

Tamayo e Gondim (1996, p. 63) definem valores organizacionais de forma mais 

sistemática como “princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos 

de estrutura ou a modelos de comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e 

estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos”.  

Os valores organizacionais têm funções importantes, atuando como mediadores dos 

conflitos, contribuindo para a solução dos problemas das organizações e, 

consequentemente, para a sua sobrevivência (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).  
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Já para Katz e Kahn (1978) os valores organizacionais são as justificações e 

aspirações generalizadas e que fornecem justificação para os requisitos normativos. São 

padrões que se toma como referência para julgar o comportamento aceitável ou inaceitável 

por aquele grupo. Esses autores defendem que os valores organizacionais têm como 

propósito geral vincular as pessoas de modo a permanecerem no sistema e desempenharem 

os seus papéis. Apresentam dois propósitos específicos: fornecem mapas cognitivos para 

os membros, facilitando o seu ajustamento; e proporcionam a justificação moral e social 

para as atividades da organização, tanto para os seus membros quanto para os stakeholders.  

As dimensões cognitiva, motivacional, funcional e a estrutura hierárquica dos 

valores organizacionais são citadas por Tamayo e Gondim (1996):  

• O aspecto cognitivo – é de grande importância, por ser composto pelas crenças 

valorizadas e enfatizadas na vida organizacional. Trata-se de formas de se conhecer 

a empresa, expressa respostas prontas e privilegiadas aos problemas que surgem, 

adotando como base os comportamentos que deram certo; 

• o aspecto motivacional – expressa interesses ou desejos de alguém. Representa as 

metas mais ou menos conscientes da empresa e pode significar os valores do 

fundador, de um gerente ou de uma pessoa influente; 

• o aspecto funcional – os valores constituem uma espécie de ideologia e têm por 

função guiar o comportamento dos membros e orientar a vida da empresa. Delimita 

a forma de pensar, sentir e agir dos membros do grupo, além de definir o processo 

de julgamento que um membro faz do comportamento dos demais. Os valores 

constituem o núcleo da cultura organizacional, ou seja, a personalidade da empresa; 

• a hierarquia dos valores – adotando a premissa de Rokeach (1973), os valores se 

dispõem em um continuum de importância relativa, implicam preferência entre o 

importante e o secundário. Tamayo, Mendes e Paz (2000) entendem que as pessoas, 

as organizações e as culturas se diferenciam não por apresentarem valores 

diferentes, mas pela hierarquização destes. A hierarquização dos valores ao longo 

de um continuum de importância se explica pela relação destes com o tempo, a 

missão e objetivos da empresa e com o esforço realizado para o alcance das metas 

propostas.  

 

Segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000), a fonte dos valores organizacionais é 

constituída por exigências das organizações e dos indivíduos que as compõem. Essas 
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exigências podem ir desde as necessidades biológicas dos indivíduos até a necessidade de 

crescimento, sobrevivência e bem-estar da empresa. Ampliando tal perspectiva, Domenico 

(2008) expõe que cada organização abraça determinados valores e se diferencia das demais 

em função de fatores diversos tais como o momento histórico, situação sociopolítica do 

mundo e do país em que a empresa está localizada, concorrentes e características setoriais, 

entre outros.  

 Ao reconhecer essas necessidades e aprender coletivamente soluções adequadas 

para a sua satisfação, tanto a organização como os seus membros passam a representar de 

forma consciente esses valores ou metas a serem alcançadas (TAMAYO; MENDES; PAZ, 

2000).  

A escala de valores de uma organização define a natureza das crenças e dos 

princípios que a dominam.  

Tamayo (1998) sinaliza que: 

  

Os valores organizacionais determinam a percepção e a definição que os 
empregados têm das diversas situações organizacionais, a percepção dos 
problemas organizacionais e as formas de solucioná-los, os mecanismos e o 
conteúdo da socialização dos membros da organização, o comprometimento do 
empregado com o trabalho e com a organização, a identificação com o grupo e a 
produtividade organizacional e a satisfação dos empregados com o trabalho e 
com a empresa (TAMAYO, 1998,  p. 58). 

 

Esse autor afirma, ainda, que a análise dos valores percebidos pelos empregados 

como característicos da empresa revela a forma como os objetivos gerais desta são 

captados como base para o planejamento de mudanças no clima e na cultura 

organizacionais. 

Ao perceber a carência, no Brasil, de instrumentos válidos para a avaliação dos 

valores organizacionais, Tamayo inicia diversas pesquisas a partir do Inventário de Valores 

de Schwartz e valida três instrumentos: 

• Escala de Valores Organizacionais (TAMAYO; GONDIM, 1996); 

• Inventário de Valores Organizacionais (IVO) (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000); 

• Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). 

 

A Escala de Valores Organizacionais utilizou uma população de 537 sujeitos 

atuantes em empresas públicas e privadas, do sexo masculino e feminino e com idades 

entre 57 e 93 anos e com tempo médio de empresa de 10 anos. O questionário solicitava 

que os respondentes relacionassem, no espaço indicado, os cinco valores da sua 
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organização. Desta forma, obtiveram-se 500 valores que, após análise de conteúdo e 

eliminação dos sinônimos, ficou reduzida a 48 valores. A análise fatorial identificou cinco 

fatores: eficácia/eficiência; relações interpessoais no trabalho; respeito ao servidor; gestão; 

e inovação. Esse instrumento foi construído sem uma teoria que justificasse a sua estrutura, 

ou seja, com base empírica. 

O Inventário de Valores Organizacionais integra duas abordagens diferentes: a 

empírica e a teórica. Aproveitou-se o que havia sido desenvolvido por Tamayo e Gondim 

(1996) e construíram-se novos construtos a partir de pressupostos teóricos, a fim de suprir 

as deficiências do instrumento anterior.  

Tamayo, Mendes e Paz (2000) postularam, para o desenvolvimento do Inventário 

de Valores Organizacionais, que toda organização enfrenta três problemas fundamentais: a 

relação entre o indivíduo e o grupo, que geralmente é conflituosa; a necessidade de 

elaborar uma estrutura para garantir o funcionamento da organização a partir da definição 

de papéis, normas e sistemas organizacionais; a relação da organização com o meio 

ambiente natural e social. 

E afirmam que para dar resposta a essas exigências básicas a organização cria 

padrões de comportamento e valores que expressam os princípios que regem a sua rotina. 

Katz e Kahn (1978, p. 85) ratificam que “assim como a sociedade tem uma herança 

cultural, as organizações possuem padrões distintos de sentimentos e crenças coletivos que 

são transmitidos aos novos membros do grupo”.  

A partir dessas três necessidades postuladas e com base na abordagem dos tipos 

motivacionais de valores de Schwartz (2005a), Tamayo, Mendes e Paz (2000) 

estabeleceram três dimensões bipolares para representar as alternativas de respostas das 

organizações: autonomia (individualismo) versus conservadorismo (coletivismo); 

hierarquia versus igualitarismo; e domínio versus harmonia. Essas três dimensões 

constituem a base teórica do Inventário de Valores Organizacionais.  

• Autonomia versus conservadorismo – a relação entre o indivíduo e o grupo é um 

dos principais problemas que as organizações enfrentam. As soluções apresentadas 

por elas podem situar-se num continuum definido pela autonomia e 

conservadorismo. Algumas organizações priorizam os interesses do grupo e 

revelam a necessidade de conservação dos usos, costumes, estruturas de poder, ou 

seja, a manutenção do status quo. Os valores desse polo são sociocêntricos. Em 

perspectiva contrária encontram-se os valores individuais, característicos das 

organizações que percebem o empregado como um indivíduo autônomo, habilitado 
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a perseguir seus próprios interesses e fixar suas metas em harmonia com as metas e 

normas organizacionais. Nessas organizações a criatividade e a responsabilidade 

individual são valorizadas. Os autores distinguem duas formas de autonomia: o 

individualismo intelectual centrado nos valores criatividade e curiosidade que 

garantem ao indivíduo o direito de perseguir as suas próprias diretrizes na 

organização; e o individualismo afetivo, que enfatiza os valores estimulação e 

hedonismo (prazer, vida excitante), que garantem ao indivíduo espaço para utilizar 

a sua experiência afetiva. Em certas organizações as pessoas são vistas como 

sujeitos para desempenhar um papel, em outras, como indivíduos autônomos para 

definir e conquistar o seu espaço. 

• Hierarquia versus igualitarismo – toda organização funciona de acordo com uma 

estrutura que define o sistema social, as funções que devem ser executadas, as 

relações entre as unidades e entre os membros da empresa. A solução apresentada 

pelas organizações a essas questões situa-se num continuum que vai da hierarquia 

ao igualitarismo. Certos valores culturais (autoridade, poder social, influência, 

fiscalização, supervisão, etc.) são característicos das organizações que privilegiam 

a hierarquia. A escolha pela perspectiva igualitária caracterizará poucos níveis de 

autoridade, preocupação pelo bem-estar dos outros e a opção pelo modelo de gestão 

participativa. Os valores que caracterizam a função igualitária são justiça social, 

igualdade, responsabilidade e equidade. 

• Harmonia versus domínio – toda empresa está inserida em um contexto social e 

geográfico que define, de forma precisa, o seu mercado e os seus concorrentes. 

Assim, cada organização define um tipo de relacionamento com o meio físico e 

social. As soluções encontradas pelas organizações para resolverem esses 

problemas situam-se em dois polos: domínio do ambiente ou harmonia com o 

ambiente. A tentativa de afirmação assertiva por meio do domínio dos recursos 

materiais, do mercado, da tecnologia e do conhecimento na sua área de atuação 

representa o primeiro polo. Os valores relativos a esse fator são a autoafirmação, a 

realização de esforços com o objetivo de conseguir o controle e a exploração do 

meio ambiente. O foco é a satisfação dos interesses da organização e a dominação 

do mercado. No polo oposto encontram-se os valores que preconizam a proteção da 

natureza, cooperação, integração, que enfatizam a harmonia com a natureza e com 

as outras organizações. Estes valores expressam a tentativa de uma convivência 

harmoniosa que pode ser expressa como um acomodamento no meio ambiente.  
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Esses autores afirmam que os valores organizacionais podem ser classificados em 

seis tipos motivacionais definidos pelos polos dessas três dimensões (FIG. 9).  

 

FIGURA 9 – Estrutura teórica dos valores organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Tamayo, Mendes e Paz (2000, p. 302). 

 

Na elaboração dos itens, os autores procuraram representar os valores de cada polo. 

O Inventário é composto de 36 itens, seguidos de uma escala de resposta de sete pontos. O 

IVO pode avaliar tipos motivacionais de valores em dois níveis: real (o quanto o item é 

importante na realidade atual da organização) e desejado (o quanto o item deveria ser 

importante para a organização). Isso permite obter índices de satisfação/insatisfação do 

funcionário com a organização nos seis níveis. 

Tamayo, Mendes e Paz (2000) afirmam que a partir das pesquisas realizadas pode-

se postular que a multiplicidade de valores organizacionais se estrutura em torno de poucas 

motivações e das três dimensões descritas antes.  

A fim de aprofundar os estudos da mensuração dos valores organizacionais, em 

2004 Oliveira e Tamayo identificaram uma nova estratégia para a sua identificação e 

desenvolveram um novo instrumento: o IPVO. 

Para a construção do IPVO, Oliveira e Tamayo (2004) utilizaram como base o 

modelo de Schwartz (2005a), que entende os valores como fatores motivacionais 

compostos de 10 tipos, organizados em duas dimensões bipolares opostas. Com base nessa 

teoria, foram criados itens para representar cada um dos 10 tipos motivacionais. Cada item 

foi formulado como uma breve descrição do perfil de uma organização hipotética, 

descrevendo metas, aspirações ou desejos que indicam um valor organizacional. O 
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Inventário é composto de 48 itens de análise e o respondente deve avaliar o quanto cada 

descrição constante em cada um dos itens corresponde à organização na qual ele trabalha.  

Ao estudarem-se os valores organizacionais tendo como base a relação com os 

valores pessoais do indivíduo segundo Schwartz, os 48 itens foram distribuídos em oito 

fatores: 

• Realização: a meta central é o sucesso, pela demonstração de competência da 

organização e dos seus funcionários. 

• Conformidade: a prioridade é o respeito às regras e modelos de comportamentos, 

tanto no ambiente de trabalho quanto no relacionamento com outras organizações. 

• Domínio: a meta central é a obtenção de status, controle sobre pessoas e recursos. 

O poder é valorizado e persegue-se uma posição dominante no mercado. 

• Prestígio organizacional: o foco é a busca do prestígio, admiração e respeito da 

sociedade mediante a qualidade dos produtos e serviços. Os itens se relacionam ao 

poder. 

• Bem-estar do empregado: preocupação da organização com a qualidade de vida 

dos funcionários e com o grau de satisfação no trabalho. 

• Tradição: preservação e respeito aos costumes e práticas consagradas. 

• Autonomia: valorização da competência, curiosidade e criatividade; busca do 

aperfeiçoamento constante do empregado e da organização, abertura a desafios e 

definição de objetivos profissionais dos empregados. 

• Preocupação com a coletividade: orientação para o relacionamento com 

indivíduos próximos e com a comunidade. 

 

Para Oliveira e Tamayo (2004), os valores organizacionais têm sua origem nos 

valores pessoais e ambos apresentam os componentes motivacional, cognitivo, hierárquico 

e social. Além disso, têm por premissa orientar comportamentos: os valores pessoais 

orientam a vida das pessoas e os valores organizacionais orientam a vida das organizações. 

A partir desse estudo conseguiram postular um paralelismo entre os valores pessoais e os 

valores organizacionais. “Os valores pessoais são considerados como indicadores das 

motivações da pessoa, motivações que tantos os gestores como os trabalhadores levam 

consigo ao ingressar na organização” (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, p. 129). 

Com base nessas premissas, Oliveira e Tamayo (2004) associaram os valores 

organizacionais à estrutura básica dos valores pessoais proposta por Schwartz (2005a) 
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alinhando-os às dimensões bipolares Conservação versus Abertura à mudança e 

autopromoção versus autotranscendência.  

A primeira dimensão opõe valores que enfatizam a independência de ação e valores 

que se referem à conservação de práticas tradicionais e a busca pela estabilidade. Desta 

maneira, os valores organizacionais tradição e conformidade se opõem a autonomia e bem-

estar - os dois primeiros pertencentes à dimensão conservação e os dois últimos à 

dimensão abertura à mudança. 

Já a segunda dimensão opõe valores que privilegiam interesses individuais e os que 

enfatizam a preocupação com o bem-estar dos funcionários e da natureza. Domínio, 

prestígio e realização compõem o polo autopromoção e se contrapõem à preocupação com 

a coletividade, pertencente ao polo autrotranscendência. 

 Oliveira e Tamayo (2004) destacam que os valores organizacionais têm três 

funções importantes: a) criar entre os empregados modelos mentais semelhantes, relativos 

ao funcionamento e à missão organizacional; b) construir uma identidade social para a 

organização, distinguindo-a das demais; c) atuar como mediadores nos conflitos e 

contribuir para sobrevivência da organização. Ao atender a essas três funções, os valores 

organizacionais contribuem para o alcance dos objetivos da empresa. Os autores ponderam 

que os valores organizacionais e os do indivíduo possuem interface na medida em que 

visam à satisfação de metas universais e exigências específicas (QUADRO 9). Desse 

modo, esses autores consideraram que o estudo dos valores organizacionais pode adotar 

como referência a teoria dos tipos motivacionais de valores pessoais de Schwartz (2005a).  

Os resultados encontrados na pesquisa realizada por Oliveira e Tamayo (2004) 

confirmaram a correspondência entre a estrutura dos valores pessoais e a estrutura dos 

valores organizacionais. Assim, os autores concluem que a utilização do QPV inspirado no 

modelo proposto por Schwartz e do IPVO torna possível comparar os valores pessoais dos 

funcionários/fundadores e os valores da organização, contribuindo para a identificação de 

relações de conflito ou de harmonia entre estes.  
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QUADRO 9 

Fatores do IPVO, correspondência com os tipos motivacionais  

de valores e metas dos valores organizacionais 

Fatores Correspondência Metas 
Autonomia Autodeterminação 

Estimulação 
Oferecer desafios e variedade no trabalho, estimular a 
curiosidade, a criatividade e a inovação. 

Bem-estar Hedonismo Promover a satisfação, o bem-estar e a qualidade de vida no 
trabalho. 

Realização Realização Valorizar a competência e o sucesso dos trabalhadores. 
Domínio Poder Obter lucros, ser competitiva e dominar o mercado. 
Prestígio Poder Ter prestígio, ser conhecida e admirada por todos, oferecer 

produtos e serviços satisfatórios para os clientes. 
Tradição Tradição Manter a tradição e respeitar os costumes da organização. 
Conformidade Conformidade Promover a correção, a cortesia e as boas maneiras no trabalho 

e o respeito às normas da organização. 
Preocupação com     
a coletividade 

Benevolência 
Universalismo 

Promover a justiça e a igualdade na organização, bem como a 
tolerância, a sinceridade e a honestidade. 

 
Fonte: Oliveira e Tamayo (2004, p. 137). 

 

Tamayo (2007) assevera que a organização escolhe os seus valores desde o 

momento da sua fundação e que, não raro, os valores precedem a sua existência. Segundo 

esse autor, para a escolha de seus valores a organização inspira-se nos valores da sociedade 

e, em particular, nos de seu fundador. 

Estudo anterior realizado por Domenico e Latorre (2008) buscou estabelecer a 

relação entre valores organizacionais e perfis de cultura organizacional a partir de um 

modelo preconcebido. E o trabalho desenvolvido por Bilsky e Jehn (2008) explorou a 

existência de uma estrutura comum entre os valores individuais e a cultura organizacional. 

Ambos os trabalhos confirmaram a coerência entre essas estruturas.  

O presente trabalho buscou ampliar a discussão proposta por Oliveira e Tamayo 

(2004) e identificar a coerência/harmonia entre os valores pessoais do fundador e os 

valores organizacionais.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Segundo Goulart (2010), é correto entender por pesquisa o processo formal e 

sistemático que tem por objetivo descobrir respostas para problemas mediante a utilização 

de um método científico. Nesse sentido, o presente capítulo aborda o caminho seguido para 

encontrarem-se as respostas às questões que levaram à realização deste trabalho. 

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Com vistas a responder ao problema levantado e atingir os objetivos propostos, foi 

realizada pesquisa que, quanto aos fins, pode ser classificada como descritiva. “A pesquisa 

descritiva tem como meta primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GOULART, 

2010, p. 162). Corroborando, Collis e Hussey (2005) definem que o estudo descritivo tem 

como objetivo descrever a prática existente em uma empresa. Assim, não é objeto de 

preocupação deste trabalho explicar os fenômenos descritos. 

Godoy (1995a) ressalta que nessa abordagem a palavra escrita ocupa lugar de 

destaque em todo o processo, tanto na obtenção dos dados quanto na disseminação dos 

resultados. E acrescenta que a preocupação do pesquisador é com o processo, e não 

simplesmente com os resultados. Assim, todos os dados da realidade são considerados 

importantes e são examinados.  

Quanto aos meios, a presente pesquisa constitui um estudo de caso, que foi 

considerado o melhor caminho para o alcance do objetivo principal desta pesquisa, que é 

identificar e analisar em que aspectos o conjunto de valores do fundador pode influenciar 

na definição da cultura organizacional em uma marcenaria.  

Acredita-se que a partir de um estudo de caso seja possível conseguir informações 

aprofundadas, por se realizar a investigação intensa de um fato ou fenômeno. O fenômeno 

estudado, ou seja, os valores do fundador determinando a cultura da Size Marcenaria, foi 

explorado e analisado com base em análise de documentos, observação participante e 

entrevista com o fundador e grupo focal.  
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Ludke e André (1988) salientam que quando se quer estudar algo singular, que 

tenha valor em si mesmo, deve-se escolher o estudo de caso. 

Em consonância com esse autor, Gil (2007) sublinha que o estudo de caso 

caracteriza-se pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Godoy (1995b) acrescenta que o estudo de 

caso se aplica quando se pretende analisar em profundidade determinada entidade, 

empresa, evento, etc. Ainda segundo Godoy (1995b), o estudo de caso tem se tornado a 

estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às questões “como” e 

“por que” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os 

eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais que somente 

podem ser analisados no contexto da vida real. 

De maneira similar, Yin (2005) afirma que a utilização de estudos de caso 

corrobora para mais e melhor conhecimento de fenômenos individuais, organizacionais e 

de um grupo. E tal modelo é o mais indicado quando se pretende compreender o “como” e 

o “por que” de determinados fenômenos. Esse mesmo autor define um estudo de caso 

como “uma investigação empírica que avalia um fenômeno contemporâneo em seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32).  

Ludke e André (1988) prelecionam que o estudo de caso apresenta sete 

características fundamentais, a saber: visam à descoberta; enfatizam a interpretação do 

contexto; buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; utilizam de uma 

variedade de fontes de informação; revelam experiência vicária e permitem generalizações 

naturalísticas; procuram representar diferentes e/ou contraditórios pontos de vista presentes 

numa situação; utilizam uma linguagem mais acessível.  

O método escolhido foi o da abordagem qualitativa. De acordo com Godoy 

(1995a), a pesquisa quantitativa preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos 

resultados; de maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os 

eventos estudados, mas compreendê-los. Para se chegar aos resultados esperados, buscou-

se analisar e descrever as informações obtidas pela análise de documentos e falas dos 

entrevistados, não se configurando como objetivo deste trabalho quantificar os resultados.  

Segundo Collis e Hussey (2005), a pesquisa qualitativa é subjetiva e envolve 

examinar e refletir sobre as percepções para obter o entendimento das atividades sociais e 

humanas. Para Godoy (1995a), a pesquisa qualitativa procura compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos e “valoriza o contato direto e prolongado do 
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pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada”. Contribuindo com tal 

posicionamento, Blumer (1937 apud GODOY 1995a) atribui importância fundamental ao 

sentido que as coisas têm para os indivíduos e esse sentido surge da interação entre as 

pessoas. Assim, para esse autor, a melhor maneira de se captar a realidade é aquela que 

possibilita ao pesquisador ver o mundo pela visão dos pesquisados.  

Na perspectiva de Minayo (1998), o objeto de estudo das ciências sociais é 

complexo e sofre transformações constantes. A pesquisa social deve contemplar o aspecto 

qualitativo, uma vez que o sujeito de estudo está em determinada classe social, pertencente 

a determinado grupo envolto em um conjunto de crenças, valores e significados. Assim, a 

pesquisa qualitativa deve ser compreendida como aquela “capaz de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 

sociais, sendo estas últimas tomadas como construções humanas” (MINAYO, 1998, p. 10). 

Desta forma, “não se compreende a ação humana independente do significado que lhe é 

atribuído pelo autor” (MINAYO, 1998, p. 12). 

Godoy (1995b) e Ludke e André (1988) salientam que a pesquisa qualitativa 

apresenta cinco características básicas, sendo elas: tem o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; a palavra escrita 

desempenha papel fundamental e os dados coletados são descritivos; existe mais 

preocupação com o processo; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a 

preocupação essencial do investigador; os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na 

análise dos dados.  

A investigação qualitativa, de acordo com Godoy (1995b), depara com uma 

questão muito importante: a subjetividade do pesquisador. E para assegurar a precisão das 

informações o pesquisador deve confrontar a sua percepção junto aos próprios 

informantes. 

 

 

4.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise desta pesquisa é uma empresa de pequeno porte do segmento 

de marcenaria, cuja sede fica no município de Contagem, MG. Tem como razão social e 

nome fantasia Size Marcenaria. Conta atualmente com 25 funcionários. Os sujeitos de 

análise foram o fundador e o seu grupo de funcionários. Neste trabalho, considera-se 

empresa de pequeno porte “a pessoa jurídica que tenha auferido no ano-calendário receita 
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bruta superior a R$ 120.000,00 e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00” (BRASIL, 1999, art. 

3º da Lei nº 9.732/1998).  

A partir da definição da unidade de análise, buscou-se inicialmente caracterizar os 

traços constituintes da sua cultura, adotando como base de sustentação o modelo proposto 

por Schein (2009).  

Em seguida, buscou-se analisar valores organizacionais e individuais, focando: 

• O mapeamento dos valores organizacionais da Size segundo a percepção dos 

funcionários, tendo como base referencial o IPVO desenvolvido e validado por 

Oliveira e Tamayo (2004); 

• o mapeamento dos valores do fundador segundo a sua percepção. Para tal, utilizou-

se como referencial o QPV, inspirado no modelo desenvolvido por Schwartz 

(2005a) e validado, no Brasil, por Tamayo e Porto (2009).  

 

Finalmente, buscou-se analisar a relação entre os valores do fundador e quais 

desses valores foram incorporados nos valores organizacionais, constituindo, então, a 

cultura da Size Marcenaria.  

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Schein (2007) argumenta que a cultura é eminentemente grupal e, por isso, não 

pode ser avaliada com instrumentos de medição. Menciona que a maioria dos questionários 

de avaliação aborda questões relacionadas a comunicação, trabalho em equipe, 

relacionamento superior-subordinado, grau de autonomia e nível de criatividade e 

inovação. O autor critica tais metodologias, propondo que as mesmas trazem, 

principalmente, informações sobre os níveis de sociabilidade e solidariedade e evidenciam 

apenas uma fração do que a cultura abrange. Para esse autor, a cultura possui elementos 

profundamente encravados e que podem até não ser percebidos. Assim, para apreenderem-

se os aspectos constitutivos de uma cultura organizacional o ideal é utilizar instrumentos 

cuja abordagem seja qualitativa, como, por exemplo, grupos de discussão. Schein (2009, p. 

205) adverte: 
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Para propósitos de pesquisa acadêmica ou de construção da teoria, é essencial 
que o outsider – pessoa que inquire sobre a cultura organizacional – apreenda o 
que realmente está ocorrendo, e isso requer a entrada e o envolvimento com a 
organização. O pesquisador deve criar um relacionamento com a organização 
para ter permissão de tornar-se um pesquisador/consultor e assegurar que dados 
confiáveis e válidos estarão disponíveis. 

 

Nos estudos de caso, segundo Godoy (1995a) e Yin (2005), o pesquisador utiliza 

grande variedade de dados coletados em diferentes momentos por meio de diversas 

técnicas ou fontes de informação. Neste trabalho, seguindo as premissas de Schein (2007), 

Godoy (2005a) e Yin (2005), os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram: 

observação participante, pela pesquisadora, com vistas a apreender os aspectos 

relacionados aos artefatos visíveis, valores compartilhados e suposições básicas da cultura 

da empresa; análise documental para a compreensão da história da empresa; entrevista 

semiestruturada com o fundador, a fim de identificar o seu conjunto de valores; grupo focal 

com os funcionários da empresa, para a identificação dos artefatos visíveis e valores 

presentes na cultura organizacional.  

O universo de pesquisa foi constituído pelo fundador e por funcionários da Size 

Marcenaria. A amostra foi composta de 15 homens e duas mulheres, com idades entre 18 e 

50 anos. O QUADRO 10 representa a caracterização da amostra. 

 

QUADRO 10   

Caracterização da amostra 

SUJEITO CARGO OCUPADO IDADE/ANOS TEMPO DE EMPRESA SEXO 
Sr. A Fundador 50 anos 18 anos M 
S1 Aux. Adm./Comprador 34 anos 18 anos M 
S2 Marceneiro 35 anos 10 anos M 
S3 Marceneiro 30 anos 4 anos M 
S4 Ajudante de Marceneiro 32 anos 12 anos M 
S5 Ajudante de Acabamento 28 anos 6 anos e 6 meses M 
S6 Ajudante de Acabamento 48 anos 6 anos M 
S7 Marceneiro 31 anos 7 anos M 
S8 Ajudante de Marceneiro 22 anos 2 anos M 
S9 Ajudante de Acabamento 18 anos 1 ano e 6 meses M 
S10 Marceneiro 23 anos 4 anos M 
S11 Cozinheira 49 anos 4 anos F 
S12 Acabador 42 anos 9 anos M 
S13 Decoradora 32 anos 8 anos F 
S14 Motorista 41 anos 15 anos M 
S15 Acabador 33 anos 18 anos M 
S16 Ajudante de Acabamento 24 anos 1 ano e 6 meses M 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.3.1 Observação 

 

Godoy (1995b) considera que a observação tem papel essencial no estudo de caso.  

Por meio da observação podem-se colher dados referentes ao comportamento dos 

funcionários, discursos e práticas rotineiras que poderão revelar características da cultura 

organizacional.  

Corroborando essa autora, Ludke e André (1988) indicam que a observação 

possibilita contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado e permite 

também que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, na medida em 

que acompanha in loco as suas experiências diárias, apreendendo, assim, a sua visão de 

mundo, ou seja, o significado que atribuem à realidade. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a observação é uma forma de se obter dados de 

determinados aspectos da realidade utilizando-se as percepções sensoriais do pesquisador. 

Lima (2010) realça que se o pesquisador se propõe a conhecer um dado objeto ou situação, 

deve dirigir o seu olhar em sua direção desprovido de qualquer ideia apriorística que se 

possa ter a fim de desvendar a sua própria lógica. Somente assim torna-se possível 

conhecê-lo e decifrá-lo em todos os seus matizes. Essa mesma autora opina que o correto é 

iniciar pelo real, pelo concreto para, num segundo momento, partir para as abstrações e as 

generalizações.  

A observação foi realizada no cenário natural, compreendendo este como um 

ambiente que teria existido mesmo se pesquisadores nunca o tivessem estudado (VOGT, 

1993 apud COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Para Godoy (1995a), a observação pode ser de caráter participante ou não 

participante. Quando o pesquisador atua apenas como espectador atento, tem-se o que se 

convencionou chamar de observação não participante. E na observação participante o 

pesquisador se coloca na posição dos outros elementos envolvidos no evento em questão. 

Gil (2007) acrescenta que, nesse caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o 

papel de membro do grupo. Triviños (2010) vai além e salienta que na pesquisa qualitativa 

participante o pesquisador é um sujeito engajado e preocupado com o processo de melhoria 

do grupo ou comunidade onde se desenvolva a pesquisa.  

A observação participativa apresenta algumas vantagens quando comparada com a 

observação não participante: facilita o rápido acesso a dados sobre situações habituais em 

que os membros das comunidades se encontram envolvidas; possibilita o acesso a dados 

que a comunidade ou grupo considera de domínio privado; possibilita captar as palavras de 
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esclarecimento que acompanham o comportamento dos observados (KLUCKHON, 1946 

apud GIL, 2007). 

Na pesquisa realizada a observação foi participativa, de acordo com as premissas 

de Godoy (1995b), Gil (2007) e Triviños (2010), visto a pesquisadora prestar serviços à 

empresa avaliada há aproximadamente seis anos e ter direta interação direta com o grupo, 

bem como dispor de fácil acesso às instalações, às pessoas e aos processos. Ademais, 

pretendia-se compreender de forma detalhada os valores, motivos e as práticas da unidade 

observada. E o envolvimento superficial poderia não trazer as respostas esperadas. 

O processo de observação teve como objetivo principal identificar as características 

referentes à cultura organizacional e se ateve às categorias sugeridas por Schein (2007; 

2009), quais sejam: artefatos visíveis, crenças e valores compartilhados e suposições 

básicas. As categorias indicadas por Schein (2007) para identificar os artefatos são 

apresentadas no QUADRO 11.  

 

QUADRO 11 

Categorias usadas para identificar artefatos 

Códigos no modo de vestir 
• Nível de formalidade nos relacionamentos com autoridades 
• Horários de trabalho 
• Reuniões (frequência com que acontecem, duração, direcionamento) 
• Como são tomadas as decisões? 
• Comunicações: como vocês sabem das coisas? 
• Eventos sociais 
• Jargões, uniformes, símbolos de identidade 
• Ritos e rituais 
• Desacordos e conflitos: como se lida com eles? 
• Equilíbrio entre trabalho e família 

                     Fonte: Schein (2007, p. 79). 

 

Os aspectos que foram observados constam do APÊNDICE A e tal processo de 

observação se deu no período de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012, a partir 

dos contatos diários e durante os processos de dinâmica de grupo – coordenados pela 

pesquisadora – que acontecem com a regularidade de uma vez a cada mês. Fez parte 

integrante dos momentos de observação a festa de confraternização de Natal, realizada em 

23 de dezembro de 2011. Godoy (1995a) salienta a importância de se manter um 

relacionamento agradável e de confiança entre o observador e o observado para que as 

informações fluam naturalmente. E tal condição parece existir no contexto da Size 

Marcenaria, visto a pesquisadora ser considerada parte do grupo e depositária da sua 
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confiança. Entretanto, Triviños (2010) enfatiza a importância de o pesquisador se manter 

neutro frente aos problemas que os indivíduos pesquisados possam enfrentar, mesmo 

quando faça parte desse grupo.  

 

 

4.3.2 Análise documental 

 

A análise de documentos faz-se importante para se compreender aspectos relativos 

a fatos históricos ocorridos na organização. Godoy (1995b) refere que os documentos 

constituem uma rica fonte de dados. Confirmando tal premissa, Bailey (apud GODOY, 

1995b) reporta que os documentos constituem uma fonte não reativa, as informações 

contidas neles permanecem inalteradas ao longo do tempo e “permitem a obtenção de 

dados quando o acesso ao sujeito é impraticável ou quando a interação com os sujeitos 

pode alterar o seu comportamento ou os seus pontos de vista” (LUDKE; ANDRÉ, 1988, p. 

39).  

Gil (2007) acrescenta que a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa.  

Em consonância, Marconi e Lakatos (2007) comentam que a característica 

fundamental da pesquisa documental é que a fonte de coleta dos dados está em 

documentos, escritos ou não, e pode ser denominada de fonte primária, ou seja, compilada 

pelo próprio autor. Essas autoras reforçam que os documentos oficiais constituem 

geralmente a fonte mais fidedigna de dados, porém o cuidado do pesquisador diz respeito 

ao fato de que ele não exerce controle sobre a forma como tais documentos foram criados. 

Essas autoras asseveram que os documentos particulares, constituídos de cartas, diários, 

memórias e autobiografias, são importantes, sobretudo por seu conteúdo não oferecer 

apenas fatos, mas o significado que eles tiveram para aqueles que o viveram. Para a 

realização deste trabalho ateve-se à análise de documentos fornecidos pela empresa. A 

análise desses documentos buscou compreender a história e os fatos relacionados à 

organização.  
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4.3.3 Entrevista 

 

A entrevista é uma técnica utilizada para diversas finalidades e de uso comum não 

apenas por pesquisadores, mas por profissionais de diferentes áreas de atuação, 

principalmente pelos atuantes nas áreas da psicologia, saúde ou serviço social. Minayo 

(1998) e Ludke e André (1988) citam que a entrevista é uma das principais e a técnica mais 

utilizada em pesquisas de campo. Segundo Collis e Hussey (2005), a entrevista é um 

método de coleta de dados no qual perguntas são feitas aos participantes selecionados, com 

o objetivo de se descobrir o que pensam e sentem. Concordando, Kahn e Cannell (1962 

apud MINAYO, 1998) definem a entrevista como uma conversa a dois, feita por iniciativa 

do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, 

emm que o entrevistador aborda temas pertinentes e com vistas a este objeto. 

Para a consecução desta pesquisa foi entrevistado, no dia 18 de janeiro de 2012, o 

fundador e gestor da empresa até os dias atuais, com a finalidade de, com base no seu 

relato, captar os seus valores primordiais. A fim de mapear esses valores, tomou-se por 

base o QPV (ANEXO A) desenvolvido por Schwartz e validado no Brasil por Tamayo e 

Porto (2009). Como o método de pesquisa escolhido foi o qualitativo, estratificaram-se os 

fatores de análise do QPV e formularam-se perguntas de entrevista com o propósito de se 

alcançar os mesmos objetivos. O formulário de entrevista consta do APÊNDICE B. 

O QUADRO 12 mostra a correspondência entre os tipos motivacionais e as 

questões do roteiro de entrevista. 

 

QUADRO 12 

Correspondência entre os fatores do QPV e o roteiro de entrevista com o fundador 

Tipos motivacionais Itens Perguntas do roteiro de entrevista 
Universalismo/ Benevolência 3,8,12,18,19,23,27,29,40 11, 12, 13, 14, 15 
Hedonismo/ Autodeterminação 10,11,22,26,34,37 16 
Segurança 14,21,31,35 18 
Estimulação 6,15,30 17, 19 
Conformidade 7,16,28,33,36 20, 21, 22 
Tradição 9,20,25,38 23 
Poder/Realização 2,4,13,17,24,32,39 24, 25 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ludke e André (1988) acentuam a relação de interação que se cria em um processo 

de entrevista, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde. Destacam, ainda, a vantagem da entrevista em proporcionar a captação imediata 
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e corrente da informação desejada. Para essas autoras, a entrevista permite o tratamento de 

assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza 

complexa; bem como o aprofundamento de pontos levantados por outros instrumentos de 

coleta de dados. Para tanto, recomendam a adoção do modelo de entrevista não 

estruturada, que permite mais liberdade de percurso, ou a semiestruturada, que se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém permitindo que o entrevistador faça as adaptações 

necessárias. Triviños (2010), entretanto, defende o uso da entrevista semiestruturada, por 

esta, ao mesmo tempo, valorizar a presença do investigador e oferecer todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, o que enriquece a investigação.   

Triviños (2010) define entrevista semiestruturada como:   

 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado (sic) pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 
2010, p. 146). 

 

A entrevista semiestruturada, de acordo com Minayo (1998), pode combinar 

questões abertas, em que o entrevistado tem a oportunidade de discorrer sobre o tema 

proposto, e questões fechadas, para as quais já existem respostas ou condições prefixadas 

pelo pesquisador. Nesta pesquisa utilizou-se apenas de perguntas abertas. 

Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1991 apud COLLIS; HUSSEY, 2005) sugerem 

que a técnica da entrevista semiestruturada é apropriada quando é necessário compreender 

a opinião e visão do entrevistado sobre determinada questão ou situação; compreender a 

lógica do passo a passo de uma situação que não está clara; e compreender o “mundo” do 

entrevistado.  

Mediante a entrevista, podem ser obtidos dados de duas naturezas: objetivos - 

possíveis de serem conseguidos por intermédio de outras fontes, como, por exemplo, 

censos, estatísticas, etc.; e subjetivos - que se referem diretamente ao indivíduo, como, por 

exemplo, suas atitudes, valores e opiniões (MINAYO, 1998).  

No caso específico deste trabalho, o interesse maior concentrou-se nos dados 

subjetivos, visto se pretender estabelecer uma relação entre os valores do fundador e a 

cultura da organização. 
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4.3.4 Grupo de foco 

 

A fim de identificar os valores do fundador que foram transmitidos e incorporados 

pelos funcionários e contribuíram para a constituição da cultura organizacional, objetivo 

principal deste trabalho, foi adotada a técnica do grupo focal. 

Trata-se de “um grupo reduzido de pessoas com as quais o pesquisador discute 

sobre o problema a ser investigado, de modo a obter mais informações sobre ele, dar-lhe 

um foco, um afunilamento ou uma direção” (VERGARA, 2007, p. 56). Os grupos de foco 

são utilizados para “reunir dados relativos aos sentimentos e opiniões de um grupo de 

pessoas que está envolvido em uma situação comum”, segundo Collis e Hussey (2005, p. 

159). Combinam entrevista e observação que devem ser conduzidas por um mediador com 

o papel de estimular os participantes a discutirem livremente o assunto, mas mantendo-o 

dentro do objetivo previsto, de acordo com Tavares (2000).  

Tavares (2000) acrescenta que o livre intercâmbio de ideias, crenças e emoções 

contribui para a consolidação de opinião das pessoas que compartilham de interesses, 

comportamentos e responsabilidades comuns.  

Ainda segundo Collis e Hussey (2005), a técnica do grupo de foco pode trazer 

dados importantes e completos à medida que a opinião de um membro do grupo encoraja 

os demais a expressarem as suas próprias opiniões. Esses autores, entretanto, sugerem que, 

para o alcance dos objetivos, o mediador deve criar uma atmosfera favorável, estimular 

para que todos os envolvidos participem da discussão, garantir que todas as questões 

relacionadas no roteiro sejam discutidas e gravar ou anotar tudo o que é dito. 

Para a realização desta pesquisa foram formados três grupos de foco no dia 14 de 

dezembro de 2011, dois deles com cinco integrantes cada e o terceiro com seis integrantes, 

totalizando 16 sujeitos de pesquisa. Os grupos foram formados de forma heterogênea, 

encontrando em cada um deles diferentes cargos e tempo de casa. A razão para tal fato 

deveu-se à conciliação com os múltiplos interesses (atender à demanda da pesquisa, bem 

como às demandas das obras). Os funcionários, participantes da pesquisa, foram 

selecionados segundo o critério de tempo de casa, contando com no mínimo um ano de 

tempo de serviço na empresa. Tal critério foi considerado o mais adequado, visto a cultura 

organizacional, segundo Schein (2007; 2009), ser um fenômeno complexo e construído a 

partir da interação do grupo e ao longo de sua história. Schein (2009) esclarece que a força 

e a estabilidade da cultura organizacional derivam do fato de ela ter como base o grupo, em 

que o indivíduo assume certas suposições básicas para ratificar a sua filiação ao grupo. 
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Acrescenta que o foco emocional na preservação do grupo e de sua cultura acontece no 

estágio de maturidade do grupo. Assim, definiu-se por inserir nos grupos de foco apenas os 

funcionários com tempo de casa superior a um ano e representantes de todos os níveis 

hierárquicos da empresa.  

A fim de mapear os valores organizacionais, tomou-se por base o IPVO (ANEXO 

B) desenvolvido por Oliveira e Tamayo (2004). Como o método de pesquisa escolhido foi 

o qualitativo, estratificaram-se os fatores de análise do IPVO e foram elaboradas perguntas 

correlatas para nortear as discussões no grupo de foco. O roteiro norteador da discussão do 

grupo se constitui no APÊNDICE C.   

O QUADRO 13 apresenta a correspondência entre os fatores do IPVO e as 

questões norteadoras da discussão no grupo de foco. 

 

QUADRO 13    

Correspondência entre os fatores do IPVO e as questões de discussão no grupo de foco 

Tipos motivacionais Itens Questões do grupo de foco 
Autonomia 1, 13, 23, 26, 29, 30, 40, 46 14, 15, 16 
Bem-estar 5, 9, 14, 22, 32, 48 17 
Realização 4, 8, 20, 24, 36 18 
Domínio 10, 18, 37, 39, 42, 45 20  
Prestígio 7, 25, 33, 35 21 
Conformidade 11, 17, 27, 28, 34, 41, 43 22, 23 
Tradição 6, 12, 19, 31, 47 24 
Preocupação com a coletividade 2, 3, 15, 16, 21, 38, 44 12, 13 
Segurança  19 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

A técnica de análise e tratamento dos dados obtidos na entrevista com o fundador e 

nos grupos de foco, para esta pesquisa, foi a análise de conteúdo.  

Bardin (2011) alerta que nas ciências humanas é necessário dizer não à leitura 

simples da realidade, que muitas vezes não passa da projeção da própria subjetividade do 

pesquisador, mas tem-se que pretender compreender além dos significados imediatos das 

comunicações. Para tanto, a análise de conteúdo é recomendada como um recurso útil.  

A análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin (2011), não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos que buscam compreender e dar forma às 

comunicações. Tal técnica tem por finalidade colocar em evidência os aspectos subjetivos 
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de uma mensagem, seja ela manifesta sob a forma escrita, oral, icônica (grafismos, 

fotografia, imagens), ou outros códigos semânticos (música, comportamentos, sinais 

patogênicos) e pode ser aplicada tanto a um monólogo quanto a uma comunicação de 

massa. A análise de conteúdo não se pauta pelo cunho da objetividade científica, por meio 

da descrição dos fatos e acontecimentos, mas busca compreender o significado do 

conteúdo das mensagens, que geralmente se apresenta em segundo plano. Trata-se, 

portanto, de uma técnica interpretativa que permite a inferência do pesquisador. Tais 

inferências buscam responder a dois tipos de problema: o que levou a determinado 

enunciado? E quais as consequências que esse enunciado pode provocar? 

Em termos operacionais, a análise de conteúdo reside na articulação entre os 

elementos característicos do texto (superfície do texto) e os fatores que determinaram essas 

características. Ou seja, procura-se estabelecer uma correspondência entre a estrutura 

semântica (significante) e as estruturas psicológicas (significado) dos enunciados. Assim, o 

objetivo é realçar o sentido que figura em segundo plano, contemplando as variáveis 

psicológicas, sociológicas e culturais do indivíduo. 

Seguindo essa premissa de Bardin (2011) e a fim de garantir melhor padrão de 

qualidade e a fidedignidade do material para análise, as entrevistas foram gravadas e 

transcritas pela pesquisadora.   

Bardin (2011) sinaliza que ao iniciar o trabalho de análise de conteúdo deve-se 

realizar uma leitura geral do material com o objetivo de apreender os aspectos relevantes e 

pertinentes ao estudo. O tratamento do material consiste na ordenação, classificação em 

categorias e análise interpretativa.  

A partir dessas premissas de Bardin (2011), foi realizada leitura geral do material 

coletado com o objetivo de compreender os aspectos elucidados. Após essa etapa, 

procedeu-se à categorização dos dados de acordo com os modelos de análise definidos na 

pesquisa. Para elucidar os elementos constitutivos da cultura organizacional, elegeram-se 

as categorias propostas no modelo de Schein (2007; 2009): artefatos visíveis, valores 

compartilhados e suposições básicas. Para apreender os valores pessoais do fundador e os 

valores organizacionais, estabeleceram-se as categorias: preocupação com a coletividade, 

autonomia, bem-estar, poder/prestígio, segurança, conformidade e tradição, seguindo o 

preconizado por Schwartz (2005a) e Oliveira e Tamayo (2004).  

   Após essa etapa de categorização das entrevistas, procedeu-se à confrontação dos 

conteúdos destas com as informações obtidas da pesquisa documental e com a teoria com a 
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finalidade de se construir uma descrição do fenômeno estudado, como recomendado por 

Yin (2005).  

Na apresentação e análise de dados, a empresa foi identificada com o nome real, 

bem como o fundador. No entanto, os demais entrevistados não foram identificados para se 

assegurar o sigilo das informações. Desta forma, serão identificados apenas como Sujeito,  

seguido por um número.  

O QUADRO 14 apresenta, de forma resumida, a estratégia de análise e tratamento 

dos dados, evidenciando como se relacionaram a contribuição do referencial teórico, os 

objetivos da pesquisa e as informações coletadas por meio dos instrumentos de coleta de 

dados.  

QUADRO 14 

Estratégia de análise e tratamento dos dados 

Objetivos Específicos Autores Instrumento de Coleta Fonte de Dados 

Identificar, na 
literatura, tipologias de 
cultura organizacional 
segundo as principais 

linhas teóricas. 

Aktouf (1994), Fleury 
(1996; 1997), Fleury e 
Sampaio (2002), Katz 

e Kahn (1978), 
Morgan (2009), Schein 

(2007; 2009), Souza 
(1978), Srour (1998) 

Pesquisa bibliográfica Referencial teórico 

Realizar o 
levantamento histórico 

e conceitual sobre a 
empresa a fim de 

identificar e classificar 
as características da sua 

cultura. 

Schein (2007; 2009) 
Fleury (1996; 1997), 

Fleury e Sampaio 
(2002), Motta (2010), 

Freitas (2010), Da 
Matta (1984) 

Roteiro de Observação – 
questões 1, 2, 3, 4, 5 
Documentos da empresa 
Roteiro de entrevista com o 
fundador – questões 1 a 10. 
Roteiro de Entrevista com 
o grupo de foco - questões 

Observação participativa 
Análise de documentos 
Entrevista com o fundador  
 
Funcionários participantes do 
grupo de foco  

Realizar o 
levantamento do 

conjunto de valores do 
fundador a fim de 

identificá-los e 
classificá-los 

 
Schwartz                

(1999; 2005a; 2005b) 
Tamayo e Porto (2009) 

Roteiro de entrevista com o 
fundador – questões de 11 
a 25 
Roteiro de observação – 
questões 6, 7, 8, 9 

Entrevista com o fundador  
 
Observação participativa 

Realizar o 
levantamento dos 

valores 
organizacionais,   
identificá-los e 
classificá-los. 

 

 
Oliveira e Tamayo 

(2004) 

 
Roteiro de entrevista com o 
grupo de foco- questões 11 
a 24 

 
Funcionários participantes do 
grupo de foco 

Estabelecer a relação 
entre os valores do 

fundador e as 
características da 

cultura da empresa. 

Schein                    
(2007; 2009),  

Schwartz               
(2005a; 2005b),  

Oliveira e Tamayo 
(2004) 

Pesquisa bibliográfica 
Pesquisa documental 
Roteiro de entrevista com o 
fundador e Roteiro de 
entrevista com o grupo de 
foco Observação 

Referencial teórico Pesquisa 
documental Fundador        
Funcionários participantes do 
grupo de foco                  
Observação do grupo e da 
empresa 

Objetivo Geral Identificar e analisar em que aspectos o conjunto de valores do fundador pode 
influenciar na determinação da cultura organizacional em uma marcenaria.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

O presente estudo de caso tem como unidade de análise a Size Indústria de Móveis 

Ltda. e tem como nome fantasia Size Marcenaria, que a partir desse momento passará a ser 

designada apenas como Size. A escolha dessa unidade de análise se deu pelo critério de 

acessibilidade.  

Fundada em outubro de 1993, contou, no início de sua história, com três 

fundadores. Sr. A (presente na empresa até os dias atuais), Sr. B e o Sr. C. O Sr. B foi o 

idealizador do negócio. Este já era proprietário de uma marcenaria na qual os outros dois 

sócios-fundadores trabalhavam. Com o advento da abertura dos Shoppings Cidade e 

Minas, o Sr. B percebeu uma oportunidade no mercado – fabricar móveis para lojas. 

Assim, nasceu a Size. O Sr. B não desempenhava papel específico na empresa, era apenas 

o investidor. O Sr. A continuava gerente da primeira marcenaria do Sr. B e dividia o seu 

tempo entre as duas empresas. O Sr. C era marceneiro e dedicava tempo integral à Size. 

Com pouco tempo perceberam que a empresa tinha potencial de desenvolver um nome e 

começou a alçar alguns voos mais ousados. A demanda começou a ficar maior e o Sr. A se 

desvinculou da outra marcenaria e ficou na Size em definitivo. O Sr. C cuidava da 

produção e o Sr. A da administração. Aproximadamente um ano após a fundação da 

empresa esses dois sócios definiram pela compra da parte do Sr. B. A partir desse instante, 

por não se identificar com a produção de móveis em série, o Sr. A deu um novo tom e 

direcionamento ao que seria o negócio da Size: “criar móveis pequenos, para apartamentos 

pequenos, verticalizados. Esse foi o conceito da empresa, na formação dela. O nome Size 

(tamanho) tem a ver com isso” (Sr. A). 

Nesse instante, já é possível perceber a presença dos valores justiça e igualdade na 

postura do Sr. A: 

 
A partir desse momento, ficamos nós dois e eu defini que tínhamos que ganhar 
igual. O Sr. C não achava certo, dizia que a função dele era menor e não era 
justo. Foi difícil convencê-lo de que eu não estava falando da função que ele 
exercia, mas do papel de ser sócio da empresa (Sr. A). 

 

Pouco tempo depois, por divergências de valores e desentendimentos empresariais, 

o Sr. A chegou a um entendimento com o Sr. C e comprou a sua parte do negócio. Mais 

uma vez ficou evidente a presença dos valores justiça e igualdade: “ele topou vender a 

parte dele e eu paguei exatamente o que ele pediu” (Sr. A). 
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A partir de maio de 1996, o Sr. A passou a ser o único proprietário e, desde a sua 

fundação, o único administrador da empresa. Tem 50 anos de idade, nasceu em 

Divinópolis, MG, onde viveu com seus pais até os 16 anos. Com essa idade mudou-se para 

Belo Horizonte, acompanhando a família. Graduou-se em Engenharia Civil pela PUC-MG 

em 1988. Antes de trabalhar na marcenaria do Sr. A, realizou estágio em uma construtora, 

na área de projetos. 

Localizada no bairro Vila Pérola, em Contagem, sempre ocupou o mesmo espaço 

físico, que periodicamente foi submetido a alterações e reformas para melhor adequação às 

necessidades do negócio. Ocupa um galpão com 942 m2, inicialmente alugado e, a partir de 

1999, foi adquirido e incorporado ao patrimônio da empresa.  

Em 1999 a empresa se inscreveu em um Programa da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG), que visava à preparação das indústrias moveleiras 

mineiras para a exportação. Iniciou, então, um trabalho de consultoria visando à 

Certificação em Qualidade Total e em paralelo implantou o Programa de Desenvolvimento 

de Equipe, conduzido por uma psicóloga.  

Em fevereiro de 2000, a empresa conquistou a Certificação em Qualidade Total, 

pelo Programa Brasileiro de Incremento à Exportação de Móveis (PROMÓVEL), 

administrado pela Associação Brasileira da Indústria de Mobiliário (ABIMÓVEL). E, a 

partir daí, passou a ter suas práticas orientadas pela metodologia do 5S: Seiri (utilização), 

Seiton (ordenação), Seiso (limpeza), Seikesu (saúde) e Shitsuke (autodisciplina). A adoção 

de tal metodologia teve por premissa a melhoria da eficiência organizacional.  

Ainda em 2000 a Size recebeu o prêmio “Estado de Minas Design” pela execução 

do projeto de um ambiente que compôs a Casa Cor 2000 – Galeria de Arte – com o 

objetivo de contar a história do mobiliário mineiro desde o século XVII.  

Após esse evento a empresa lançou um folder para a divulgação de seu nome e de 

seu trabalho, no qual exaltava o prêmio recebido, a Certificação em Qualidade Total e o 

investimento em seus recursos humanos, assim como destacava os fatores organização, 

estímulo aos funcionários e excelência no atendimento como base para se obter resultados 

organizacionais positivos. Nesse momento adotou o slogan “soluções modernas para todos 

os ambientes” (ANEXO C). Um segundo folder foi produzido abordando os três motivos 

para os clientes escolherem a Size: criatividade, atendimento diferenciado e inovação 

(ANEXO D).  Entretanto, a empresa não tinha estratégia de marketing e divulgação de seu 

nome na mídia impressa ou de outra categoria, sequer tem um site. Ao longo de sua 

existência utilizou basicamente Casa Cor – grande evento anual no segmento de 
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arquitetura e decoração que visa apresentar as principais tendências nesse segmento e 

conta com profissionais de renomado nome assinando os projetos – da qual participou em 

quase todas as edições.  

A Size adota como estratégia comercial atender ao público da Classe A e, 

prioritariamente, a pessoas físicas. Os seus clientes são prospectados, na maioria das vezes, 

via parceria com um grupo de 15 arquitetos que atuam como divulgadores da marca. E os 

projetos executados são, em sua maioria, residenciais e personalizados. Para atender a 

esses clientes, que vão à empresa diretamente, ela mantém em seu quadro funcional uma 

decoradora para o desenvolvimento desses projetos e detalhamento dos projetos recebidos 

por intermédio dos arquitetos parceiros. 

A empresa não investe em inovação tecnológica, sendo a maioria do maquinário 

antigo e, em alguns casos, este faz parte do patrimônio da sua estrutura desde a fundação. 

Mais atenção foi dada ao setor de acabamento, que conta com duas cabines de pintura 

adequadamente estruturadas, a fim de evitar danos à saúde dos profissionais e minimizar o 

impacto ambiental.  

A empresa trabalha com o sistema de estoque mínimo em que se percebe a 

preocupação de seu fundador e administrador em acompanhar as novas tendências 

empresariais.  

As metas são alcançadas a partir do bom relacionamento com os diversos 

stakeholders, mas um ponto que merece destaque é o investimento no fator humano. A 

empresa investe na formação e desenvolvimento de seus profissionais. Uma das fontes de 

recrutamento utilizadas, além da indicação dos funcionários, é o Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico Moveleiro (CEDETEM). Neste, existe uma escola técnica 

voltada para a formação de profissionais para o segmento moveleiro. Esse curso é 

destinado a jovens aprendizes que o concluem aos 17 ou 18 anos, possuindo 

conhecimentos básicos em marcenaria.  

O ingresso na empresa se dá no cargo de ajudante de marceneiro ou ajudante de 

acabamento. E, ao ingressar, esse jovem profissional recebe o suporte de um marceneiro 

ou acabador, ao qual auxilia, e que será o responsável pela sua formação. A Size, em 

virtude do alto padrão de exigência quanto à qualidade técnica dos profissionais, prefere 

formar internamente os seus marceneiros, principalmente. Nos últimos dois anos 

promoveu quatro ajudantes a marceneiros. Dificilmente ela capta no mercado om 

profissional já experiente. O investimento que é proporcionado aos funcionários não se 

restringe à formação técnica, mas existe a preocupação com o desenvolvimento pessoal e 
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emocional. Para tanto, mantém desde 1999 o programa de desenvolvimento de equipe com 

trabalhos desenvolvidos por uma psicóloga, prestadora de serviços, que mantém reuniões 

periódicas e utilização de dinâmicas de grupo com o objetivo de administrar conflitos ou 

corrigir outros gaps identificados pelo fundador ou por ela mesma.  

Faz parte das estratégias deste trabalho a realização de um grande evento externo 

anualmente. Descrevem-se nos últimos anos a visita ao Trem da Vale, em Ouro Preto, o 

arvorismo, a visita ao Mineirão, a visita à Casa Cor 2009 e o teatro, seguido por um jantar. 

Alguns profissionais estratégicos são enviados a participar de feiras do segmento em São 

Paulo e são incentivados a participarem de cursos de qualificação profissional oferecidos 

pelo Sindicato das Indústrias Moveleiras  (SINDIMOV) de Minas Gerais. A partir de julho 

de 2009 foi implantado o programa de Kundalini Yoga na empresa onde os funcionários 

(por adesão espontânea) praticam essa técnica uma vez por semana, durante o horário de 

trabalho. A implantação dessa atividade aconteceu por decisão do fundador, que ao 

vivenciá-la e perceber resultados positivos para si quis proporcionar a mesma oportunidade 

aos funcionários. O principal objetivo com tal prática é o desenvolvimento do 

autocontrole. As datas festivas são comemoradas na empresa e, na festa das crianças e 

confraternização de Natal, as famílias são convidadas e participam em massa.  

Encontra-se nas dependências da empresa um refeitório que prepara diariamente as 

refeições para todos os funcionários. São oferecidas três refeições diárias: café da manhã, 

almoço e lanche da tarde. Todos os funcionários fazem as refeições ao mesmo tempo, 

inclusive o fundador, o que propicia mais integração do grupo. Após o almoço, a maioria 

dos funcionários monta as mesas para jogar cartas. O jogo preferido, e jogado com mais 

frequência, é o truco.  

Os funcionários e seus familiares contam com o plano médico da Sociedade 

Cooperativa de Trabalho Médico (UNIMED). A empresa oferece, ainda, o vale-transporte. 

E para aqueles profissionais que possuem veículo próprio, oferece ajuda-combustível. Para 

o transporte dos profissionais para as obras, conta com transporte próprio.  

A empresa trabalha no modelo de estrutura horizontal e por projeto. Cada 

marceneiro conta com o apoio de um ajudante e, geralmente, é responsável pelo 

cumprimento de um projeto do início ao fim. Somente quando se atua em uma obra muito 

ampla é que mais de uma equipe de profissionais atuam simultaneamente. Não existe a 

figura do encarregado de produção, tão comum nesse segmento. No seu quadro funcional 

constam no momento 25 colaboradores ocupantes dos cargos de marceneiro, ajudante de 

marcenaria, acabador, ajudante de acabamento, motorista, cozinheira, decoradora, auxiliar 
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administrativo/comprador. A contabilidade é terceirizada e responde pelas atividades 

contábeis e pelo departamento de pessoal. 

Em 2010 essa empresa foi foco de um estudo de caso “Empreendedor de Sucesso” 

desenvolvido por um grupo de alunos do Centro Universitário União de Negócios e 

Administração (UNA), tendo como foco analisar as características de um empreendedor de 

sucesso.  

O próximo capítulo tratará da apresentação e análise dos dados coletados na 

pesquisa.  
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6 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar e analisar em que aspectos o 

conjunto de valores do fundador pode influenciar na determinação da cultura 

organizacional, no contexto de uma marcenaria. Para a obtenção desse resultado baseou-se 

essencialmente na análise da cultura e dos valores pessoais e organizacionais com base na 

análise qualitativa do discurso do fundador e dos funcionários da Size Marcenaria. Valeu-

se, ainda, de observação participante e análise de documentos. Por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa, os sujeitos da pesquisa foram definidos de forma intencional e não 

probabilística. Procurou-se privilegiar o maior número possível de participantes e 

estabeleceu-se como critério básico funcionários com tempo de casa superior a um ano. 

Tal critério foi considerado válido e, consonante com a premissa de Schein (2007, p. 45), 

“a cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas que um 

grupo aprendeu ao longo de sua história”. 

 A análise dos resultados privilegiou elementos referentes à cultura da organização 

estudada e elementos relativos aos valores identificados tanto pelo fundador quanto pelos 

funcionários entrevistados. 

A análise de conteúdo da fala do fundador, numa perspectiva qualitativa, permitiu 

identificar valores e princípios que constituíram os alicerces institucionais. Utilizando a 

mesma técnica, foi feita a análise das entrevistas realizadas com os funcionários, os quais 

apresentaram a percepção que possuem dos principais valores organizacionais.  

Os dados obtidos na entrevista realizada com o fundador e nos grupos de foco 

realizados com os funcionários foram gravados e transcritos integralmente a fim de manter 

a fidedignidade das informações. Após essa etapa realizou-se uma leitura geral, a fim de 

compreender os aspectos relevantes. Posteriormente à apreensão do conteúdo, 

estabeleceram-se as categorias que orientaram a análise, segundo o preconizado por Bardin 

(2011).  

O contato foi feito nas dependências da empresa, em Contagem, MG. As 

entrevistas foram realizadas no período de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, com a 

duração média de duas horas cada grupo de foco e uma hora a entrevista com o fundador. 

Em todos os casos foram expostos os objetivos da pesquisa e da entrevista e solicitada a 

autorização para gravação da mesma, a fim de garantir a fidedignidade dos dados coletados 



 100

e maior conteúdo para a interpretação. Foi garantido o sigilo das declarações e 

resguardados os nomes dos entrevistados.  

No tocante à cultura organizacional, o referencial de Schein (2007; 2009) serviu de 

orientação para a definição de categorias, tendo sido identificadas as seguintes: 

• Artefatos visíveis – compostos por todos os fenômenos visíveis ou que podem ser 

ouvidos ou sentidos na empresa. A título de exemplos, o autor cita a arquitetura, a 

linguagem, a tecnologia, os produtos, as criações artísticas, o vestuário 

incorporado, os processos de comunicação, as manifestações emocionais, os mitos 

e histórias contadas sobre a organização, a lista explícita de valores, os rituais e as 

cerimônias. Ou seja, nesta categoria se encontram todos os elementos que podem 

ser observados e decifrados num primeiro momento.  

• Crenças e valores compartilhados – constituídos pelas estratégias, metas e 

filosofias, refletem as crenças e os valores originais de alguém, no sentido do que 

deve ser. Refletem algumas suposições sobre o que é certo ou errado, o que 

funcionará e o que não funcionará. Nesse nível passam a determinar grande parte 

do comportamento do grupo, no que pode ser observado no nível dos artefatos. 

• Suposições básicas – consistem nas certezas tácitas compartilhadas. Trata-se das 

suposições que foram assumidas como verdadeiras a partir do sucesso repetido de 

certas crenças e valores e que passam a reger o comportamento dos membros 

daquela organização. Tais suposições podem ser consideradas theories-in-use. 

Deve-se realçar que Schein (2007) considera essa terceira categoria difícil de ser 

identificada, uma vez que é considerada “invisível e inconsciente”. Entretanto, 

como a autora teve a oportunidade de coletar dados que ilustram elementos 

pertencentes a esta categoria, ela é utilizada na presente pesquisa. 

 

No tocante aos valores citados pelo fundador, foi utilizado o referencial de 

Schwartz (2005a; 2005b), organizado e validado no Brasil por Tamayo e Porto (2009), o 

que possibilitou a identificação das seguintes categorias: 

• Preocupação com a coletividade – o foco do indivíduo é preservar ou fortalecer o 

bem-estar daqueles com quem o contato pessoal é mais frequente. Ser 

compreensivo e tolerante tanto com as pessoas quanto com a natureza é uma 

tendência do indivíduo.  
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• Autonomia – pensamento e ação independentes (poder criar, escolher, explorar) é 

o que motiva o indivíduo. 

• Bem-estar – o objetivo do indivíduo é o prazer, sentir-se bem e ser gratificado 

sensualmente.  

• Poder/Prestígio – ter prestígio e status social, exercer controle sobre pessoas e 

recursos. Ser referência no seu mercado ou no meio em que se está inserido. 

• Segurança – preocupação com a ordem social, segurança da família, segurança 

nacional, a harmonia e estabilidade da sociedade são prioridades. 

• Conformidade – enfatiza a autorrestrição na interação cotidiana e social. Ser 

obediente às normas sociais, ter autodisciplina, polidez e ser respeitoso nas relações 

interpessoais e nas relações com o empregador. 

• Tradição – respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que a cultura 

do indivíduo fornece. Respeitar os costumes e as tradições é importante para o 

indivíduo. 

 

Na análise das entrevistas feitas com os funcionários, essas mesmas categorias 

foram utilizadas, conforme sugestão de Oliveira e Tamayo (2004):  

 

Nota-se que valores organizacionais e do indivíduo possuem uma interface na 
medida em que ambos compartilham metas universais que expressam a 
satisfação de exigências básicas do ser humano. Desse modo, considera-se que o 
estudo desses valores pode adotar como referência os valores humanos, pois eles 
também possuem suas raízes em motivações pessoais. Nesse sentido, a teoria dos 
valores humanos proposta por Schwartz (1992) constitui uma base para o estudo 
dos valores organizacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, p. 131).  

 

 

6.1 Análise de conteúdo dos dados coletados sobre a cultura organizacional 

 

Schein (2007) pontua que quando uma empresa é criada os seus fundadores e 

primeiros líderes têm forte senso de missão e de identidade e criam uma história sobre ela. 

Essa história é transmitida aos primeiros colaboradores e, à medida que o sucesso do 

empreendimento acontece, esse grupo começa a formar as certezas compartilhadas em 

relação às crenças iniciais. Com o tempo, essas crenças passam a ser tidas como corretas e 

transmitidas aos novos membros. Tem-se, assim, a origem da cultura dessa organização. A 

seguir, apresenta-se o detalhamento e análise da cultura da Size Marcenaria.  
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• Categoria 1: Artefatos visíveis 

 

O nível da cultura mais fácil de ser observado quando se entra em uma organização 

é o dos artefatos visíveis, sendo considerado “o que se vê, ouve e sente enquanto se está 

por lá” (SCHEIN, 2007, p. 31). 

Em relação ao que se pode ver, a arquitetura da empresa pesquisada é desprovida 

de luxo e ostentação, apesar dela ter como público-alvo a classe A. As instalações são 

simples, ocupam um galpão de 942 m2, com piso de cimento e os equipamentos e 

maquinário distribuídos de forma uniforme. Nas laterais localizam-se os “bancos” dos 

marceneiros. Na área de acabamento encontram-se também as “bancadas” dos acabadores 

e duas cabines de pintura equipadas com todos os equipamentos necessários para a 

segurança e a exaustão. Acima da cabine de pintura encontra-se o refeitório, mobiliado 

com mesas e bancos construídos na própria marcenaria. Neste tem uma televisão e um 

aparelho de digital versatile disc (DVD), que são utilizados pelos funcionários durante o 

horário de almoço. Do espaço total do galpão, 20 m2 são destinados ao almoxarifado e 80 

m2 ao escritório onde o fundador se aloca. Nesse mesmo espaço trabalham a decoradora, o 

auxiliar administrativo/comprador e a funcionária da contabilidade. A estrutura é aberta, 

não tendo o fundador uma sala fechada como sendo o seu escritório. Desta forma, não há a 

divisão de administração e produção. Tem, ainda, uma sala fechada para atendimento da 

psicóloga e conversas privadas com o fundador. 

O ambiente é amigável, assemelhando-se ao de uma casa; prevalecem o sorriso e o 

bom humor estampado no rosto dos funcionários. Vez ou outra é comum assistir a 

processos de brincadeiras entre eles. A cooperação e solidariedade parecem ser uma 

constante, conforme a verbalização de um funcionário: 

 

Aqui o ambiente que se cria, entre nós, é o mais natural possível; então, a gente 
chega e fala com os colegas, mesmo o que acontece lá fora. A gente chega e fala 
mesmo, eu pude contar com meus colegas em um momento difícil que passei, 
até mesmo problema físico; cheguei, falei o que estava acontecendo e eles me 
ajudaram. Da mesma forma eu, se souber que alguém que está com problemas e 
puder ajudar, farei o que estiver no meu alcance. Esse tipo de liberdade aqui, eu 
acho que tem, a firma não proíbe a gente disso e é uma iniciativa pessoal de cada 
um. Cada um sente à vontade de chegar e ajudar o outro. O próprio clima que a 
gente cria entre nós é descontraído e a gente faz para que seja o melhor e o mais 
natural possível. O mais fácil para se conviver um com o outro (S15).  

 

Conforme Schein, “no nível dos artefatos a cultura é muito clara e tem impacto 

emocional imediato” (SCHEIN, 2007, p. 32).  
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Um quadro de avisos, denominado Quadro de Obras, é o principal meio de 

comunicação entre a diretoria e os funcionários. Neste é apresentada a agenda semanal de 

cada funcionário, destacando-se se estará na empresa ou em obra, bem como os 

compromissos com a yoga e com a psicóloga. Mas, no geral, o processo de comunicação 

na empresa é considerado falho pelos funcionários, como o exposto a seguir: 

 

As coisas aqui mudam muito rápido, por causa do cliente. Então, se você for 
olhar serviço, é muito complicado. A questão de obra muda muito. E é 
comunicado no quadro; aquele quadro é a nossa comunicação. A comunicação é 
ele, mas ele é falho; poderia ser mais completo. Este tipo de coisa como reunião 
poderia ter sido comunicado (S1).  
 
Atrapalha a gente porque a gente faz nosso cronograma. Olha só, essa reunião de 
hoje. Ontem eu estava em obra, cheguei aqui seis horas da tarde, fui cortar 
material para levar hoje, não estava sabendo que teria reunião. Aí, falaram que ia 
ter, eu perguntei, mas ninguém sabia o que ia ser, o que ia ter, que horas ia ser, 
acaba que isso atrapalha porque você faz o seu cronograma, não é só a empresa 
que faz o cronograma dela (S2). 
 
Por exemplo, as férias do final do ano, nós fomos informados através do Quadro. 
Acho que deveria ter informado melhor essa questão (S3).  
 

Tal fato parece se fundamentar em uma dificuldade que o fundador encontra em 

manter uma postura mais próxima e gestão mais democrática e participativa, conforme seu 

depoimento: 

 
Houve épocas que não havia nenhum canal de comunicação. Quando se começa 
é muito estranho, há momentos em que você tem uma certa abertura, mas é 
cíclico. Sempre tive a impressão que deixava a minha porta aberta, mas acho que 
nem sempre viram ela aberta assim. De alguma forma, eu achava que estava 
aberto para a comunicação, mas também não estava. Como pra mim, não sei 
como... não sei o que é exatamente canal de comunicação. Com certeza nunca 
tranquei a minha porta (Sr. A). 
 

Percebe-se, a partir desses depoimentos, que o fundador espera que os funcionários 

se dirijam a ele, porém, ele estabelece canais indiretos de comunicação e que propiciam 

certo distanciamento. Desta forma, nem todos percebem a porta aberta e se sentem à 

vontade para questionar. 

No refeitório existe um quadro de avisos no qual são comunicados os demais 

eventos, como aniversariantes do mês, exames médicos periódicos, comunicados da 

Unimed, entre outros avisos e informações da empresa.  

A empresa não tem a filosofia de reuniões periódicas para acompanhamento, 

sugestões e feedback. Mas parecem acontecer principalmente para alinhamento de ações e 

correção de erros detectados, como fica claro nas exposições de alguns funcionários. 
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Antes era bem mais frequente, quase que mensal, agora é quando acontece 
algum problema, alguma coisa mais grave ou em função de um evento, como 
agora, a questão da viagem que tem que explicar como será feito (quando eu 
cheguei para fazer o grupo de foco, o fundador estava conduzindo uma reunião 
com alguns funcionários que iriam viajar na semana seguinte a trabalho); ou 
quando tem que fazer horas extras para a entrega de algum trabalho, trabalhar até 
a noite ou nos finais de semana. Geralmente, em razão da demanda de trabalho, 
ou quando ocorre algum problema (S13).  
 
Geralmente, as reuniões são informativas e punitivas (para chamar a atenção) 
(S14). 
 
Geralmente as reuniões são em prol da Size, quando tem alguma orientação para 
se passar. Temos ideias, mas como não tem o momento específico para isto, às 
vezes passam algumas ideias que nem chegam ao conhecimento do Sr. A. Acho 
que a oportunidade pra gente falar pra mudar algo nunca teve (S15).  
 
Reuniões para se dar sugestões não tem. Aquelas onde cada um dá uma ideia, 
para melhoria da empresa. Se chega toda a galera, um fala uma coisa, o outro 
fala outra... uma dessas ideias pode ser boa. É claro que não dá para pegar ideia 
de todo mundo, mas nesse caso acho que seria mais interessante (S12). 
 

A fala do fundador, apresentada a seguir, confirma o exposto pelos funcionários no 

tocante às reuniões acontecerem com foco mais em realinhamento de rotas e não se ter 

uma linha de orientação para a sua realização. 

 

O que leva a convocar as reuniões? Depende. Tem coisas que são específicas, 
tem coisa que é de trabalho, tem coisas que são específicas de uma obra, às 
vezes, é uma boa notícia que eu quero dar; às vezes, sou eu que estou tão carente 
que preciso de uma alisada no ego, às vezes eu estou precisando falar algumas 
coisas para eles... No concreto, são vários os motivos, às vezes é tudo junto 
também (Sr. A). 
 

As reuniões não parecem ser planejadas com antecedência, nem sempre têm pauta 

definida, mas têm assunto, que dá o norte, e o desdobramento fica por conta do que 

acontece, conforme pode ser confirmado por uma declaração do fundador: 

 

Sei o que quero falar, mas não fiz um roteiro. Vou começar e deixar fluir de 
acordo com o que vier [...] E como a reunião, às vezes, não é muito bem dirigida, 
ela não tem uma pauta, fica por conta do que vai acontecer. E é muito bom que 
seja assim. Tem hora que se alguém chegar e falar assim: ‘nossa, que conversa 
jogada fora, quanto tempo jogado fora’ e, provavelmente, tem muitos que falam 
isso, eu acho que nada é jogado fora. Pra mim, tudo tem um sentido (Sr. A). 

 

Com isso, nem sempre as reuniões geram resultados positivos e duradouros, como 

pode ser confirmado, a seguir, pela fala do fundador, quando perguntado sobre como e 

quando acontecem reuniões na empresa. 
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É uma efervescência, é como água, começa fria e vai mornando e ferve. E, às 
vezes, não acontece. Tem que ter união. Tem reunião que decola rápido, tem 
reunião que não decola. Tem uns que são muito difíceis, ah!,.. mas eu adoro 
todas elas. Eu gosto, por mais que às vezes fica distante, ninguém fala. Eu gosto 
de todas (Sr. A).  

 

No período em que foi realizada a pesquisa, aconteceu a festa de confraternização 

de final de ano. Na oportunidade, o fundador solicitou à pesquisadora que planejasse uma 

dinâmica de grupo com o objetivo de promover a integração do grupo. Tal ação já se 

consolidou como um ritual na empresa, já que em todas as festas em que participam os 

familiares e outros convidados presencia-se tal atividade. O fundador argumenta: “As 

pessoas precisam se sentir à vontade e, para isso, têm que se conhecer. As famílias dos 

meus funcionários fazem parte da empresa. Eu faço questão da presença de todos nas 

festas de final de ano” (Sr. A). 

Após analisar tal atitude do fundador e a dinâmica da festa, percebe-se realmente 

um ambiente mais integrado e flutuante, não se identificando “grupinhos fixos”, mas 

verificando-se que as pessoas perpassam todos os lugares e interagem de forma natural.  

Observou-se, ainda, que as famílias também já incorporaram esses eventos como 

compromisso e sentem prazer em participar, como pode ser confirmado pelo depoimento 

de um funcionário: “Minha filha está perguntando sobre a festa do final do ano. Ela está 

doida para vir aqui, ela adora as festas daqui” (S2). 

Outro ritual observado nas festas de confraternização de final de ano é o 

“campeonato de truco”, oportunidade em que os funcionários fazem a escolha das duplas e 

inscrevem-se e acontece o momento do grande evento. As duas duplas vencedoras, 1º e 2º 

lugares, são premiadas com valor em dinheiro e o segundo colocado recebe 50% do valor 

do prêmio do primeiro colocado. 

Acerca disso, Schein (2009) postula que rituais e celebrações “são maneiras pelas 

quais um grupo celebra eventos-chave que refletem valores importantes ou ‘passagens’ 

importantes dos membros ou marcos do grupo” (SCHEIN, 2009, p. 13). 

Na Size, entretanto, as festas parecem fazer parte de um ritual de integração 

constante na empresa. Estas acontecem com frequência, seja patrocinada pela empresa, 

seja pelos próprios funcionários que se juntam, fazem “vaquinha” e promovem um 

churrasco no final do expediente, no espaço da fábrica, com o simples propósito de aliviar 

as tensões. Não há limitação da empresa quanto a esse evento e o mesmo já foi 

incorporado à cultura da empresa, conforme pode ser confirmado pelas falas de alguns 

funcionários. 
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Às vezes nos juntamos lá embaixo, fazemos vaquinha para um churrasco porque 
queremos nos reunir. Isso é bem considerado, valorizado por nós (S1).  
 
É um momento de entrosar mais com as pessoas, é muito bacana, é bom pra 
gente e pra ele - refere-se, aqui, ao Sr. A (S2).  
 
É bom pra entrosar, conversamos sobre tudo: futebol, truco... (S1), menos sobre 
trabalho (S3). 

 

Um funcionário que é residente na mesma rua, quase em frente à empresa, 

comenta: “Antes de trabalhar aqui a minha mãe comentava: os funcionários daquela 

empresa não trabalham, eles vivem em festa” (S16). 

De acordo com Schein (2009), “para funcionar como grupo os indivíduos que se 

reúnem estabelecem um sistema de comunicação e linguagem que permite interpretar o 

que ocorre” (SCHEIN, 2009, p. 103).  

Ao observar os mecanismos de comunicação entre os funcionários, foi possível 

identificar um jargão interessante no que se refere à forma como eles se referem ao 

fundador, ora o chamam de “pai”, ora de “o homem” e ora apenas como “ele”. 

Todos os funcionários da fábrica usam uniforme completo - camisa de malha bege 

com o nome da empresa bordado no peito e calça de brim na cor marrom, também com o 

nome da empresa bordado no bolso da frente, do lado esquerdo e bota. A partir de algumas 

menções, pode-se inferir que os funcionários sentem orgulho de pertencerem a essa 

empresa e sentem sua presença valorizada quando chegam aos lugares.  

 

Já ouvi funcionários de outras empresas falarem bem da Size. Se olhar para o 
passado, hoje temos muito respeito perante o mercado. Sabe-se que o pessoal da 
Size trabalha e muito bem, isso é muito gratificante. Mas, foi trabalhoso chegar 
até aqui (S15).  
 
Em obra os funcionários de outras empresas perguntam sobre a Size. Os clientes 
também conhecem e perguntam (S10). 
 

Tal constatação vai em direção contrária aos resultados encontrados por Bresler 

(2010) em pesquisa realizada em uma marcenaria no interior de São Paulo, na qual os 

funcionários trocavam de roupa para irem almoçar a fim de não serem identificados como 

marceneiros daquela empresa. 

As falas dos entrevistados permitiram identificar, ainda, aspectos referentes ao 

processo de recrutamento e seleção de novos funcionários para a empresa, evidenciando 

que é um processo mais fechado e precisa-se saber “quem é quem”.  
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A maior parte é indicação, sempre indicação. Poucas foram as vezes que as 
vagas foram anunciadas em algum lugar, como CEDETEN ou outra instituição 
(S13). 
 
Sempre é feito através de indicação ou dos funcionários ou de algum amigo do 
Sr. A. ou de alguém que mora por aqui. Acontece também de receber indicação 
de outra marcenaria. Ele (o Sr. A) prefere sempre ter indicação (S14). 
 
Nunca entrou alguém aqui só por bater na porta. Não pega qualquer um, sempre 
com indicação (S1).  

 

Em relação a esse processo Schein (2009) pondera que definir quem faz parte da 

empresa e quem não faz não se aplica apenas no momento da contratação, mas continua a 

ter significado simbólico importante para o grupo; uma das consequências é que regras de 

tratamento diferentes começam a ser aplicadas aos recém-ingressos.  

A Size não tem um desenho de organograma, bem como não tem descrição de 

cargos. A razão disso está na premissa do fundador de que, “quando se coloca no papel, 

engessa” e a sua filosofia de trabalho é que, além do papel formal que cada funcionário 

desempenha, é função dele contribuir para o bom andamento de todas as questões relativas 

à empresa. Desta forma, existem várias atividades, como, por exemplo, a limpeza da 

empresa, fiscalização de uso de equipamentos de proteção indivual (EPI), manutenção 

preventiva do maquinário, organização do espaço de guarda dos móveis prontos, entre 

outras, que são definidas e associadas às funções de cada colaborador (ANEXO E). E tal 

realidade já foi incorporada e considerada natural e correta pelos funcionários, conforme 

declara um deles: 

 
Todos têm o que fazer além da sua função. Se for olhar no geral, as regras são 
superclaras. Hoje, quando o funcionário chega, passo apresentando o que é a 
empresa, então os novatos já entram na regra, por exemplo, eles já entram 
lavando banheiro, cuidando de uma tarefa a mais, que é uma regra aqui dentro 
(S1). 

 

A exposição dessas entrevistas vai ao encontro do que Schein (2007, p. 52) propõe 

ao falar que “toda organização de sucesso desenvolve uma maneira de estruturar o 

trabalho, de definir os processos de produção e de marketing e de criar o tipo de 

informação, de prêmios e o sistema de controle que precisa para operar de maneira eficaz”. 

Schein (2007) adverte que apenas observando o nível dos artefatos não se consegue 

compreender o porquê do comportamento dos membros da organização, mas torna-se 

necessário conversar com eles e observar o que eles sentem. Isso leva ao segundo nível da 

cultura, conforme será visto a seguir. 
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• Categoria 2: Crenças e valores compartilhados 

 

Segundo Schein (2009), esse nível da cultura organizacional reflete as crenças e os 

valores originais de alguém, no sentido do que deve ser. Reflete algumas suposições sobre 

o que é certo ou errado, o que funcionará e o que não funcionará. À medida que o grupo 

percebe que as orientações dessas crenças obtiveram sucesso, começam a compartilhar 

esse conhecimento e gradualmente essas premissas se transformam em valor ou crença 

compartilhada. 

Para se apreender esse nível da cultura, Schein (2007) orienta a começar a fazer 

perguntas e observar o que a empresa valoriza.  

A simplicidade parece ser um valor cultivado na empresa, sendo refletido em suas 

instalações desprovidas de luxo, mas oferecendo a infraestrutura necessária ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos. Tal valor pode ser percebido na declaração do fundador, a 

seguir: 

 
A Size não nasceu de um sonho meu, nasceu de um sonho do Sr. B de fabricar 
móveis para lojas. Eu nunca tive a pretensão, não consigo me imaginar sonhando 
com isso. Ser engenheiro já foi difícil, imagina sonhar uma empresa, uma 
marcenaria... Quando eu comecei a trabalhar em marcenaria eu precisava era de 
sobreviver, era para sobrevivência. Apesar de estar com 30 anos, a grande 
questão era a sobrevivência, não de sonhos. Nunca sonhei chegar aonde eu 
cheguei (Sr. A).  

 

A Size não tem uma missão e declaração de valores expostos registrado em 

documento formal, bem como divulgado para os funcionários e clientes. Entretanto, em 

consulta realizada aos documentos da empresa, localizou-se uma correspondência do 

fundador enviada aos principais clientes, em junho de 2000 (ANEXO F) logo após a 

conquista da Certificação em Qualidade Total; e folder para divulgação da empresa 

(ANEXO C) no qual se encontra o registro dos valores organizacionais considerados por 

ele como necessários à satisfação dos clientes e sustentação da empresa: pontualidade nas 

entregas; qualidade dos produtos e serviços; aliados à organização; motivação e estímulo 

aos funcionários; e excelência no atendimento.  

A partir da análise das práticas que foram implantadas e desenvolvidas na empresa 

a partir da última década do século XX, percebe-se a externalização desses valores.  

Em setembro de 1999 a empresa iniciou o Programa de Desenvolvimento de 

Equipe, contando com a realização de encontros semanais – às sextas-feiras – durante o 

horário de trabalho, coordenados por uma psicóloga. Com base em dinâmicas de grupo, 
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buscou-se mais integração e aproximação dos funcionários, bem como o desenvolvimento 

de um entendimento único das premissas que o fundador postulava na empresa. Tais ações 

permanecem na empresa até os dias atuais, porém tiveram sua intensidade reduzida no ano 

de 2011. Tal fato desagrada os funcionários, que percebem essas atividades de forma 

positiva e auxiliar na administração das questões do dia-a-dia, conforme pode ser 

confirmado a seguir:  

 

Quando tinha as dinâmicas, as pessoas voltavam a conversar mais rápido, pois 
acabava que tinha que fazer atividades juntas. Às vezes acontecia de duas 
pessoas que não estavam conversando há muito tempo ficarem juntas; aí tinham 
que conversar. Quando tinha as reuniões era mais rápido isso... a cura (S2). 
 
Existe a preocupação da empresa em buscar o bem-estar dos funcionários, mas 
diminuiu bastante nos últimos tempos. [...] Poderia voltar a ser como era antes, 
ter as dinâmicas, era muito bom (S7).  

 

Essas declarações a evidenciam que um valor do fundador – acreditar no 

desenvolvimento das pessoas, porque os resultados vêm por meio das pessoas – parece já 

ter sido incorporado à cultura da empresa. A equipe da Size recebe todas as propostas de 

atividade em grupo com grande motivação e se envolve prontamente.  

Em fevereiro de 2000 a Size recebeu o selo de Qualidade Total pelo Promóvel, 

administrado pela Abimóvel, sendo a primeira empresa do segmento a ser certificada. A 

partir daí, passou a ter suas práticas orientadas pela metodologia do 5S.  

Ao longo do ano de 2001 a empresa adotou o programa de ginástica laboral, que 

era conduzido por uma fisioterapeuta.  

Em julho de 2009 a empresa inovou, mais uma vez, as suas práticas de incentivo ao 

desenvolvimento humano e implantou o programa de Kundalini yoga. Essa atividade é 

realizada todas às quartas-feiras, no horário de 7:30 às 9:00 horas, nas dependências da 

empresa.  

A implantação desses programas ou ações demonstra a preocupação da empresa 

não somente com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes e a melhoria 

da eficiência organizacional, mas também com a segurança, saúde e bem-estar de seus 

funcionários. Assim também reflete o valor do fundador de acreditar e investir nas pessoas, 

conforme sua declaração: “O maior investimento que tem que ser feito é nas pessoas. Esse 

é o compromisso da empresa” (Sr. A). 

E acrescenta: 
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Eu tenho muita dificuldade de relacionamento em todos os sentidos. Eu acho 
muito difícil relacionar e me empenho muito nas relações. Parece até um 
paradoxo. Eu não consigo dizer, verbalizar o que eu sinto, mas eu sei fazer 
coisas que vão melhorar. Não é a vida que vai dar condição ao meu funcionário 
de melhorar como pessoa, mas a formação dele, aqui dentro, é importante (Sr. 
A).   

 

Tais constatações vão ao encontro dos achados de Schein (2007), quando este 

elucida que toda cultura organizacional tem uma linguagem e um modo de pensar comum. 

E acrescenta que a cultura organizacional reflete as certezas e crenças do fundador. As 

histórias, acontecimentos, personagens que criaram a empresa e atos heroicos de pessoas-

chave têm por objetivo solidificar a identidade ou preservar certos valores (PARDINI, 

2000, p. 4). 

Tais valores, aqui já elucidados - investimento no funcionário; pontualidade; 

qualidade do produto e no atendimento ao cliente; e organização -, parece que foram 

incorporados pelos funcionários, conforme pode ser confirmado pelos depoimentos 

seguintes: 

Investimento no funcionário: 

 

Existe a preocupação da empresa em buscar o bem-estar dos funcionários (S7).  
 
A maioria das empresas não faz. Quanto a isso, acho que ninguém pode 
reclamar, sempre teve muitas festas, quando entrei aqui todo mês tinha uma festa 
de aniversário, sempre tinha churrasco, teve o Mineirão, a festa junina, nossa, 
teve muita coisa (S3). 

 

Pontualidade: 

 
O correto é cumprir a demanda de trabalho de 7 às 17 h. O que não se tolera é o 
atraso, a má vontade, a partir do momento que você deixa de cumprir sua 
obrigação (S5). 
 
Nesse tempo todo que estou aqui sempre percebi a empresa focada em antecipar 
prazos. Já houve casos de o prazo de entrega ter sido negociado em 90 dias e 
com 30 dias já estávamos entregando, o que surpreendeu o cliente e este 
solicitou que a entrega não fosse feita porque a obra não estava pronta (S12).   
 
Esta sempre foi uma grande preocupação da empresa: cumprir prazos e ter uma 
relação de confiança com os clientes (S13).  

 

Qualidade do produto e no atendimento ao cliente: 

 

Quando chega na obra e fala que é da Size o pessoal já sabe e reconhece que 
nosso trabalho é bom (S1). 
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Vestir a camisa, se comprometer com a empresa, seja aqui dentro ou no cliente, 
saber se comportar em obra (S13). 

 
Às vezes, por indicação do cliente ou do decorador: quero que a Size faça o 
serviço, em função do tratamento que os funcionários dão ao cliente (S14).  
 
Esse tipo de coisa a Size valoriza (S13).  

 
A competência não é só saber trabalhar, mas saber conversar com o cliente, tem 
que saber o geral, acho que é isso (S2).  

 
Elogiam tanto a estrutura como a localização, bem como os processos que o 
pessoal pega e já incorpora como hábito. E o produto final mesmo tanto quanto à 
qualidade dos móveis, como o atendimento ao cliente; a atenção, educação, 
limpeza do local antes de sair da obra, dentre outros (S13). 

 

Organização: 

[...] limpar o seu espaço e manter o ambiente mais propício para se trabalhar... 
quando você chega e vê a área limpa e com aparência agradável é muito bom. A 
empresa prima pelo uso dos EPIs, troca o uniforme a cada seis meses, tudo isso 
para que estejamos bem apresentados (S7). 
  
Quem viveu a empresa antes e depois da implantação do 5S sente a diferença. 
Hoje, é tudo organizado, limpo... cada coisa no seu lugar. Ajudou muito (S1). 

 

Em janeiro de 2012, durante o período de coleta dos dados, a pesquisadora foi 

convidada a participar de uma reunião, conduzida pelo fundador, em que este relembrou a 

história da empresa e reiterou as premissas da Size e o que ele espera de cada profissional 

da empresa: 

 
Somos uma empresa artesanal e o nosso cliente sabe disso. O meu termômetro é 
quem está lá fora. Portanto, saber se portar lá fora é fundamental. O que o cliente 
espera é um bom atendimento; isso define um relacionamento comercial. O mais 
importante é o atendimento: saber vender, entregar e fazer o pós-venda. O 
comprometimento com o prazo de entrega e a qualidade do produto é o nosso 
lema. Uma empresa boa vai além de ser limpa, organizada, ter boas condições de 
trabalho e pagar em dia. A honestidade e a transparência com o cliente são 
fundamentais (Sr. A).  

 

Tais fatos evidenciam que os valores instaurados pelo fundador foram absorvidos e 

interiorizados pelos colaboradores, confirmando o que Schein (2009) postula ao elucidar 

que toda organização deve desenvolver um conceito compartilhado quanto ao seu 

problema essencial de sobrevivência, ou seja, a sua razão de ser.  

O respeito ao funcionário e sua individualidade parece ser outro valor perseguido 

pela empresa. Logo que se entra no espaço do administrativo, ao lado do relógio de ponto, 

existe o Quadro de Humor. Neste existe um espaço destinado a cada funcionário, onde ele 
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deve, de acordo com o seu estado de espírito naquele dia, escolher uma carinha e expô-la. 

As carinhas são predefinidas em: alegre, triste e nervoso. O fundador esclarece: 

 

Acho muito importante as pessoas serem tratadas respeitando os seus problemas. 
Assim, cada um sabendo como está o humor do colega e até do chefe (risos) vai 
saber dosar melhor o como e o que falar, naquele dia. É muito difícil todos 
estarem com o mesmo estado de espírito todos os dias, apesar de haver um ou 
outro funcionário que mantém sempre a carinha de triste ou nervoso. Isso é um 
indicador também para a psicóloga, que procura chamar esses funcionários e 
verificar os problemas que estão acontecendo (Sr. A). 

 

Esse princípio de respeito ao funcionário e ao indivíduo é percebido pelos 

funcionários, tanto por parte da empresa como por parte dos clientes, conforme essas 

declarações: 

 
O tratamento da empresa para com os funcionários eu acho que é profissional, 
respeitoso (S14).  
 
Sempre com conversa, com educação. Quando precisa de algo, chega e pede, 
nada é imposto; é claro que ao receber uma solicitação do superior tem aquela 
pressão, mas nada de imposição, “tem que fazer”. Não tem diferença tão grande 
de tratamento destinado aos líderes e aos funcionários, onde parece assim que 
está em outro mundo (S7). 
 
O tratamento é respeitoso. Tem seus problemas como qualquer lugar, mas a Size 
está sempre procurando andar no caminho certo, com respeito ao funcionário. 
Pra mim, na minha opinião, sempre fui tratado com respeito e sempre foi feito o 
que precisou para me ajudar (S1).  
 
Os arquitetos nos tratam com bastante respeito. Tem compreensão conosco, eles 
sabem o que somos capazes de fazer e nos tratam com bastante respeito (S2).  
 
Esse tratamento por parte dos arquitetos e decoradores é resultado da gestão da 
empresa, eles veem como o Sr. A nos trata, eles sabem o tratamento que este 
dispensa aos seus funcionários, por isto eles nos tratam bem (S1). 

 

Uma fala muito representativa do fundador e que elucida tal valor é:  “Eu não 

aceito que ninguém, seja quem for, pise no meu funcionário” (Sr. A). 

A escolha do nome da empresa também pode ser considerada a expressão de um 

valor do fundador, do que ele acreditava ser a missão da Size: produzir móveis pequenos, 

personalizados e de maneira artesanal. Ser uma empresa pequena. Ele não tem a pretensão 

de ampliar o seu negócio, ter uma empresa de grande porte e alto número de funcionários, 

conforme fica claro em sua afirmativa: 

 
O nome Size (tamanho) tem a ver com isso: criar móveis pequenos, para 
apartamentos pequenos, verticalizados. [...] Eu tenho o tamanho que eu quero, 
também não me sinto capaz de gerenciar uma grande empresa, uma grande 
equipe. Quanto maior, mais complexos são os problemas (Sr. A). 
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Acerca desse aspecto, Schein (2007) assevera: “quando uma empresa é criada, seus 

fundadores têm forte senso de missão e identidade – o que estão tentando ser, que produto 

ou mercado estão tentando desenvolver, quem são e o que os justifica” (SCHEIN, 2007, p. 

46). Ratificando, Pardini (2000) postula que o conjunto de traços particulares de uma 

organização segue, em grande parte, a meta pessoal de seu criador. 

A estrutura organizacional da Size é horizontal, não havendo diferentes níveis. Para 

o fundador, existem apenas dois níveis: a diretoria (ele) e os funcionários. A figura do 

encarregado de produção – nível intermediário – foi extinta. Tal constatação é o que 

Schein (2007) denomina de empresa igualitária, onde a distância psicológica entre chefes e 

subordinados é minimizada. Nesta, “pode até existir uma hierarquia, mas os subordinados 

são encorajados a chamar o chefe pelo primeiro nome, a circular por entre os níveis 

quando for apropriado e a fazer a coisa certa” (SCHEIN, 2007, p. 57).    

Segundo Schein (2009), um grupo, para funcionar e desenvolver. precisa ter a 

percepção clara de quem faz parte e quem está fora dele. E, para tal, desenvolve critérios 

definidores de inclusão dos novos membros. “Os novos membros não podem funcionar e 

se concentrar em sua tarefa principal se estiverem inseguros sobre sua filiação” (SCHEIN, 

2009, p. 108). 

A informalidade parece ser outro valor organizacional cultivado. Não só o layout 

da empresa procura demonstrar o igualitarismo, como também a inexistência de mais 

formalidade nas relações, desde o momento do ingresso. 

Uma das estratégias utilizadas pelas empresas com o objetivo de promover a 

filiação dos novos membros é o programa de socialização. Na Size, não existe um 

programa formal de socialização dos novos funcionários, como pode ser confirmado pelas 

falas dos funcionários, a seguir: 

 

Na primeira entrevista que o Sr. A faz, explica como funciona, para o novato já 
entrar sabendo, mas, na maioria das vezes, ele vai aprendendo aos poucos. Em 
determinados momentos foi assim, em outros, quando eu ainda trabalhava na 
produção eu descia, explicava, mostrava como funcionava o 5S (S1). 
 
Eu entrei no final do ano, estava com muito trabalho, não tive apresentação. 
Entrei e já comecei a realizar o trabalho. Depois do retorno das férias, em 
janeiro, teve um treinamento de 5S. Mas, no geral eu entrei e fui aprendendo no 
dia-a-dia (S3).  

 

Van Maanen (2011) alerta que os processos informais de socialização, nos quais o 

funcionário novato deve negociar por si mesmo o seu espaço na organização, pode gerar 
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ansiedade pessoal. Mas, percebe-se que, na Size, os veteranos também vivenciam essa 

ansiedade com a entrada de um novo membro, como retratado no relato a seguir:  

 

Esse último marceneiro que entrou, a gente ficou meio de “cara”, ele já entrou e 
começou a trabalhar no meio da gente; não conhecia nada, nem ninguém. A 
gente ficou sem jeito de chegar para ele e falar alguma coisa. Antigamente, o que 
se fazia: chamava todo mundo... esse aqui é o fulano de tal, se ele precisar de 
alguma ajuda da área tal você procura o “X” ou o “Y”. Assim, fica mais fácil 
você chegar na pessoa, né... do que colocar ele no banco para trabalhar  e... fica 
difícil chegar na pessoa e falar alguma coisa quando ela erra (S12). 

 

O momento da socialização é crucial para a reprodução do universo simbólico da 

organização. É a partir “das estratégias de integração do indivíduo à organização que os 

valores e comportamentos vão sendo transmitidos e incorporados pelos novos membros” 

(FLEURY, 1996, p. 23).  

Na inexistência de um programa formal para a inclusão dos novos membros, um 

ritual pode ser percebido e parece funcionar como um processo de socialização ou 

integração dos novos colaboradores: Ao ingressar na empresa, cada novo funcionário é 

“batizado” com um apelido, que passa a ser a forma como este será tratado a partir desse 

momento, inclusive pelo fundador. 

Tal fato vai ao encontro dos resultados encontrados por Beyer e Trice (1986) ao 

identificarem diversos tipos de ritos. O ritual existente na Size parece se configurar como 

um “rito de passagem”, de acordo com as premissas desses autores. Para Beyer e Trice 

(1986), o rito consiste em um conjunto planejado de atividades, que tem consequências 

práticas e expressivas.  

Ao encontrar respostas para as questões relacionadas aos processos de 

comunicação, linguagem própria da empresa, quem é in e quem é out, como são definidos 

os relacionamentos e alocados status e recompensas, acredita-se ter decifrado a cultura 

organizacional. Entretanto, Schein (2007) argumenta que, “por trás da maneira como as 

organizações gerenciam a sobrevivência externa e a integração interna, há certezas ainda 

mais profundas”, como se verá a seguir. 

 

• Categoria 3: Suposições básicas  

 

As suposições básicas, de acordo com Schein (2009), são as premissas assumidas 

como verdadeiras e que determinam o comportamento de um grupo. A partir desse núcleo 
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dá-se a formação de uma unidade social. As suposições básicas tendem a não ser 

confrontadas e são difíceis de mudar. 

Um funcionário declara que “a Size é o Sr. A. E hoje mudou, o Sr. A mudou e todo 

mundo sente” (S1).  

Tal expressão do funcionário pode ser confirmada pela descrição do fundador: 

 

Não tem critério rígido e estabelecido para nada na Size. A bússola que a 
empresa tem, a ferramenta é a minha intuição, pra tudo. Planejamento estratégico 
é uma coisa que existe, a linha do Equador existe, mas ninguém vê. Não sei se 
por não ter um sócio me facilita e me dá mais asas para criar, para inventar (Sr. 
A). 

 

No que se refere às suposições básicas, que de acordo com Schein (2009) são 

crenças, percepções e sentimentos inconscientes, mas assumidos como verdadeiros, foi 

possível identificar também alguns pressupostos: 

 

São muitas regrinhas, às vezes ate demais, mas fazem com que as coisas 
funcionem. Às vezes brinco que o que menos faço aqui é ser marceneiro, pois 
têm tantas outras funções para manter o ambiente mais propício para se 
trabalhar. Mas, é interessante, é bom. Só quando vive é que percebe a diferença. 
[...] Às vezes, isso dificulta a permanência de algumas pessoas na empresa 
porque é muito diferente do que se vê em outras marcenarias, mas faz a 
diferença (S7).  

 
Para quem vem de fora, trabalhar na Size é complicado. Às vezes, acham que é 
frescura as exigências que o Sr. A coloca na empresa, como, por exemplo, lavar 
banheiro. Quando você comenta com pessoas de outras marcenarias eles acham 
estranho você lavar o banheiro uma vez por mês (S5). 

 
Na obra o banheiro estava imundo, depois que cheguei lá, limpei, passei a 
recolher os papéis, ficou outra coisa. As regras daqui, uso fora daqui; levo para 
casa, para a vida as coisas boas daqui (S6). 

 

Fica evidente, nessas falas, que os funcionários não só cumprem o que foi sugerido 

e integrou a cultura organizacional, mas também interiorizaram essas suposições e as 

praticam em sua vida privada, o que mostra a introjeção das mesmas.  

Schein (2009) comenta que todo grupo forma regras de interação em torno do 

comportamento que julga apropriado em relação às diversas dimensões de sua existência – 

realidade, verdade, tempo, espaço, relacionamentos e papéis – e a adesão a essas regras é 

fundamental à ordem social.  

O resultado da análise das entrevistas deixa claro o impacto e influência que o 

fundador teve na construção e consolidação da cultura da Size. Pode-se inferir que os 
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valores que são praticados no dia-a-dia da empresa, tanto nas relações com os funcionários 

como com os demais stakeholders, tiveram sua origem nos valores do fundador. 

Em relação a isso, Schein (2009, p. 157) postula: “a maneira segundo a qual os 

líderes põem em prática as suas suposições orienta seus subordinados e, por fim, leva a 

organização inteira a aceitar essas suposições”.  

Os resultados da presente pesquisa confirmam os resultados encontrados por 

Miranda (2005), Ferreira et al. (2006), Pires (2007), Papa (2007), Lourenço e Ferreira 

(2008) e Costa (2008), quando percebem a influência do fundador na determinação da 

cultura das empresas pesquisadas, mesmo após a morte de alguns deles. 

A fim de ampliar e melhor clarificar essa consonância entre os valores do fundador 

e os valores organizacionais, buscou-se aprofundar a análise dos resultados a partir da 

avaliação dos valores pessoais do fundador segundo o modelo de Schwartz (2005a) 

validado no Brasil por Tamayo e Porto (2009), sob a nomenclatura de QPV, e dos valores 

organizacionais segundo a percepção dos funcionários, a partir do IPVO desenvolvido por 

Oliveira e Tamayo (2004), conforme será visto a seguir.  

 

 

6.2 Análise dos dados coletados sobre os valores do fundador 

 

Valores são definidos por Schwartz (1999) como concepções desejadas, critérios 

que transcendem uma situação e ordenados em grau de importância e servem como 

princípios orientadores da vida do indivíduo ou do grupo, definindo as suas ações. Desta 

forma, um valor que é muito importante para alguns pode ser pouco importante para 

outros. 

A entrevista realizada com o fundador permitiu identificar os seguintes valores, 

relacionados às categorias estabelecidas: 

 

• Categoria 1: Preocupação com a coletividade  

 

A preocupação com o social e com a coletividade parece ser um valor presente na 

figura do fundador. Ele demonstra a preocupação com o bem-estar dos outros, procura 

ajudar, apoiar e cuidar das pessoas, como pode ser ilustrado por uma de suas falas: 
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Todo ano tem o Dia do Voluntariado, tem a AMAS com várias campanhas, tais 
como sustentar uma criança, tem as campanhas do Sindicato, tem tanta coisa 
voltada para a gente carente e tudo o mais. Aí, eu olho para dentro e falo: gente, 
eu tenho tudo isso dentro da minha empresa, existe uma carência enorme de 
várias coisas. Eu não estou falando simplesmente de dinheiro, mas de como 
posso contribuir para eles, como posso ir além das relações de trabalho. Então, 
eu me preocupo com o meu funcionário. A carência está instalada dentro da 
minha empresa. Tudo o que eu posso fazer para ajudar os outros, é fazer uma 
parcela comigo (Sr. A).  

 

Entretanto, existe preocupação com o mérito; não é porque é funcionário da 

empresa que conseguirá o que quiser. Suas ações e decisões parecem ser mediadas por um 

outro valor subsidiário, o valor do senso de justiça, como pode ser percebido: “[...] agora 

tem a questão do mérito, do empenho. Todos têm o direito de pleitear uma vaga de 

marceneiro, alguns se dedicam, alguns vão fazer curso, então direito, mérito estão muito 

em função do que eles se empenham” (Sr. A).  

Outro valor que compõe essa categoria e que se faz presente na estrutura de valores 

do fundador é o envolvimento e fidelidade às suas relações, como pode ser confirmado em 

seu depoimento: “A fidelidade é uma condição minha. Eu sou assim. Eu me entrego em 

uma relação, de qualquer natureza, sem ela não existe” (Sr. A).  

 

• Categoria 2: Autonomia  

 

Entre os valores que compõem essa categoria, o que se fez presente foi a 

criatividade, que pode ser confirmado como um valor defendido e enaltecido pelo 

fundador, mas é interessante observar como ele se coloca na terceira pessoa, ao longo de 

seu discurso:   

 
A criatividade é o que move, né. O criativo, o grande desafio da Size, o que é o 
barato, o que dá brilho nos olhos é que a cada dia, não é só mais um dia. A cada 
dia é um móvel diferente, eu não consigo fazer duas peças iguais. A Size 
começou no conceito de fabricar móveis para lojas e eu acho que logo, logo, ela 
saiu desse caminho porque o dono dela não gostava de ficar repetindo sempre a 
mesma coisa. Eu acho que o que ele queria era fazer coisas diferentes (Sr. A). 

 

• Categoria 3: Bem-estar  

 

A busca pelo bem-estar e prazer na vida é algo valorizado pelo fundador, apesar de 

não se caracterizar como um valor prioritário nesse momento, como sua fala a seguir: “Eu 

tenho certeza disso, mas às vezes falta força de vontade. De uns três anos para cá diminuiu 

bastante. Na hora que eu mais reconheço que a vida é isso, eu estou meio abatido” (Sr. A).  
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• Categoria 4: Poder/prestígio  

 

Ser bem-sucedido é um valor presente na estrutura de valores do fundador, 

progredir na vida é importante para ele, porém não faz parte dos valores que ele considera 

como norteadores e definidores dos seus comportamentos, como a seguir:  

 

Tenho que ser rico, não; eu tenho que ser próspero. [...] Eu não tenho o objetivo 
de acumular bens, mas eu tenho que ter esse compromisso. Eu tenho que ter 
dinheiro, eu quero gastar dinheiro, eu quero me dar um padrão bom, mas não é 
a qualquer preço (Sr. A).  

 

A ambição é outro valor que compõe essa categoria e que se mostra presente na 

estrutura de valores do fundador, como pode se ver: “Gosto do dinheiro, gosto do sucesso, 

sou ambicioso; tem tudo isso em mim, mas não tenho a cabeça nas nuvens. Sou mais pé no 

chão” (Sr. A).    

 

• Categoria 5: Segurança 

 

Ter segurança é algo considerado muito importante para o fundador, apesar de 

tratar-se de uma variável sobre a qual não se pode ter controle.  

 

Ter segurança ou controle sobre as situações. Eu acho que está muito próximo 
uma coisa da outra. Eu acho que é muito importante, mas também muito 
desgastante, porque não é assim que se vive. Uma grande preocupação que 
tenho é com a minha responsabilidade com os meus funcionários. Algo que me 
preocupa muito é a perenidade da empresa. E nem sempre temos políticas 
públicas e a economia do país facilita esse sentimento de segurança e controle 
da situação (Sr. A). 

 

• Categoria 6: Conformidade  

 

Essa categoria envolve os valores obediência à normas e regras, honestidade, 

perdão e educação e cortesia no trato com pessoas.  

Quanto à obediência às normas e regras, o fundador declara: “Obedecer normas e 

regras é, sim, importante. No nível da empresa é diferente, envolve várias pessoas, e acho 

que falar, fazer, se portar de uma forma única é necessário. Temos todos que falar a mesma 

língua” (Sr. A).  
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Para o fundador, a honestidade é ressaltada como um valor essencial para a sua 

vida. Quanto a esse aspecto, elucida: “Essa é uma questão que não dá para abrir mão” (Sr. 

A).  

Em relação ao perdão, contemporiza: “Posso dizer que ao longo da minha vida, eu 

não sei se perdoei. Perdão, não. Mas, hoje, se amadureceu não sei, mas me faz bem 

perdoar” (Sr. A). 

Em relação à educação e cortesia no trato com pessoas, ressalta: “Isso é importante 

e não sei se sempre consigo fazer. Mas eu me sinto assim e busco ser assim com as 

pessoas” (Sr. A). 

 

• Categoria 7: Tradição  

 

Manter a tradição, manter os costumes que aprendeu é importante para ele, apesar 

de ter a consciência de que os tempos modernos exigem mais flexibilidade: “Acho que a 

reverência ao passado é importante, mas a gente precisa se renovar. E na empresa é a 

mesma coisa, certos conteúdos eu acho que você não pode abrir mão deles” (Sr. A).  

A fala a seguir ilustra a dificuldade que o fundador encontra em aceitar propostas 

de mudança na empresa, o que reforça o valor elucidado anteriormente: 

 

Eu tenho uma diretriz intuitiva traçada e é difícil que alguém queira fazer um 
raciocínio na empresa com a intuição que eu tenho. Então, assim, se alguém 
externo à empresa tentar algo, pra mim é muito difícil. Alguém de dentro da 
empresa, para mim é mais fácil porque ele vive aqui dentro, ele sabe que tem 
um sentido certas coisas. Então, alguém não vinculado me dizer do contrário é 
complicado porque as coisas que são feitas aqui são muito diferentes. O que eu 
quero... eu posso fazer a mesma coisa que várias empresas fazem, mas com 
objetivos diferentes (Sr. A). 

 

A seguir será realizada a análise dos valores organizacionais, a partir da percepção 

dos funcionários a fim de buscar similaridades e consonâncias entre estes e os valores 

expressos pelo fundador. 
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6.3 Análise dos dados coletados sobre os valores organizacionais percebidos pelos 

funcionários 

 

O estudo dos valores organizacionais, de acordo com Tamayo, Mendes e Paz 

(2000), pode contribuir para melhor compreensão da cultura organizacional, em virtude 

das empresas sentirem necessidade de encontrar estratégias para mapear os fatores 

culturais, estudar o seu impacto e desenvolver formas para o seu gerenciamento.  

Valores organizacionais correspondem ao conjunto de princípios ou crenças 

compartilhados pelos empregados, que orientam o funcionamento e a vida da organização 

(TAMAYO, 1998, p. 57). Esse autor acrescenta que uma função dos valores 

organizacionais compartilhados é criar modelos mentais semelhantes entre os membros da 

empresa, relativos ao funcionamento e à missão da organização e que vão contribuir para a 

construção da sua identidade social. Entretanto, Tamayo (2008) orienta que os valores para 

operarem como princípios orientadores da vida organizacional têm que ser endossados 

pelos membros da organização.  

Desta forma, seguindo a alternativa proposta por Tamayo e Gondim (1996), 

buscou-se apreender os valores organizacionais a partir da percepção que os funcionários 

possuem dos valores existentes e praticados na empresa. Esses autores afirmam que por 

meio do discurso quotidiano dos funcionários podem ser observadas análises diretas ou 

alusões indiretas aos valores da organização. E acrescentam que os empregados têm visão 

relativamente clara dos valores que predominam na organização.  

As entrevistas realizadas com os funcionários permitiram identificar os valores 

estabelecidos a seguir, relacionados às categorias estabelecidas. 

 

• Categoria 1: Preocupação com a coletividade  

 

A preocupação com a coletividade é um valor percebido pelos funcionários e 

salientado nas diversas ações que a empresa desenvolve em benefício daqueles que estejam 

passando por algum tipo de dificuldade, como se comprova pelas falas a seguir: 
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Existe a abertura da empresa para que os funcionários tragam os seus problemas, 
inclusive ele [Sr. A] até influencia. E se o funcionário pedir ajuda e o Sr. A. 
puder ele ajuda, inclusive, a família do funcionário. Posso citar o exemplo do 
funcionário D que teve problemas no joelho e a empresa o ajudou, quando 
necessitou. O funcionário B., quando sofreu o acidente de moto e a empresa o 
manteve. O mais recente, agora, está ajudando o funcionário G, que está 
internado e em processo de recuperação. Ele mandou fazer uma lista de compra e 
mandar os mantimentos para sua esposa. Além disso, vai mandar um valor 
mensalmente, para completar o INSS. A empresa está acompanhando as 
necessidades da família. Eu tive problemas com a minha mãe, que ficou dois 
anos doente, ele me acolheu e ajudou muito. Nossa, tem vários casos. Já houve 
casos de esposa ou irmã de funcionário vir aqui conversar com o Sr. A., expondo 
coisas que não têm nada a ver com a empresa, coisas de família e ele sempre 
ajudou. Tem essa abertura sim (S1).  

 
Ele arrumou cirurgia para os dois joelhos de D, inclusive com um médico de um 
clube de futebol, do Atlético. No meu caso também ele me ajudou muito no 
tratamento da minha filha. Ela ficou internada, no hospital, até ir lá ele foi, 
entendeu? Pra me ajudar, para ver o que estava acontecendo com a menina, pois 
ninguém sabia falar nada, me ajudou muito. Nesta parte, na minha casa, em 
muitas coisas, ele é uma pessoa supergente boa. Existe a preocupação dele e 
qualquer funcionário tem abertura pra falar com ele. Ele aceita, tanto um 
ajudante, quanto um marceneiro. Ele não tem separação, escuta todo mundo; 
basta a pessoa querer ajuda, ir lá e falar com ele (S2).  

 

Tal constatação reforça o valor preconizado pelo fundador e permite comprovar 

que o valor “preocupação com a coletividade” é manifestado em ações práticas no dia-a-

dia da empresa.  

Tamayo (2008) preconiza que “os valores organizacionais enquanto padrões 

coletivos constituem um compromisso entre os interesses da empresa como coletividade e 

as expectativas e motivações dos empregados” (TAMAYO, 2008, p. 311). 

Esse valor é percebido pelos funcionários, não somente nas ações realizadas para 

eles, mas também na preocupação com a qualidade dos serviços e produtos apresentados 

aos clientes.  Um funcionário manifesta: 

 

Existe a preocupação da empresa em melhorar os processos e a qualidade dos 
produtos. Por exemplo, quando tem feiras ela manda dois, três funcionários para 
buscar novidades, também são feitas pesquisas pela internet a fim de buscar 
novidades e ela sempre procura trabalhar com a melhor matéria-prima. Ela não 
compra qualquer coisa, mesmo porque o nível dos clientes que temos é 
diferenciado. A empresa procura trabalhar sempre com a melhor matéria-prima 
(S1). 

 

Outro funcionário relembra uma fala do fundador durante uma reunião com a 

equipe: “Em uma reunião o Sr. A disse o seguinte: ‘não quero ser rico, ter lucro, quero 

manter a empresa e o compromisso com os clientes’” (S5). 
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No tocante ao tratamento dispensado aos funcionários, estes percebem que existe 

uma orientação que vai ao encontro da meritocracia defendida pelo fundador, como pode 

ser ilustrado pelos depoimentos a seguir: 

 

Existe diferença no tratamento (S9).  
 
Tem a diferenciação, sim, mas em virtude do comportamento do funcionário 
para com a empresa. Como falávamos, antes, aquele que não tem compromisso 
com a empresa este sim é tratado de forma diferente pela empresa. E ele 
percebe nas ações da empresa, seja na gratificação ou em outras coisas (S7). 

 

Outro funcionário acrescenta: 

 

Vai de cada funcionário. A empresa nunca proibiu ninguém de tentar nada. Aí 
vai da iniciativa de cada um. É lógico que o reconhecimento é iniciativa da 
empresa, mas a questão de você querer aprender e buscar algo vai de cada um, 
depende da iniciativa pessoal. A empresa não impõe barreira de que não pode 
mexer aqui, não pode aprender [...] ela demonstrou interesse em aprender [...] 
Pelo menos lá embaixo nunca houve de alguém chegar querendo aprender algo 
e negar (S15).   

 

Essa expressão reforça o preconizado pelo fundador quando comenta sobre os seus 

valores que se mostram presentes na missão da empresa: “Acho que tem duas coisas que 

são fundamentais, para mim. Eu prezo muito e tento ser profissionalmente assim também, 

que são honestidade e senso de justiça” (Sr. A).  

Percebe-se que, ao dar oportunidades de acordo com o grau de envolvimento e 

dedicação de cada funcionário, o fundador está colocando em prática o valor senso de 

justiça. 

Para Tamayo (2008), a aceitação e a ratificação por parte dos trabalhadores são 

essenciais para a existência efetiva dos valores organizacionais, como princípios que 

influenciam a vida organizacional.  

A cooperação parece prevalecer frente ao individualismo, talvez porque a empresa 

não incentiva a competição entre os funcionários; os projetos são distribuídos de forma 

igualitária, observando-se as competências essenciais de cada marceneiro. Na área de 

acabamento existe uma divisão de subáreas (folha e laka) e cada grupo de funcionários 

responde por uma delas. A declaração de um funcionário deixa claro tal premissa:  

 

A gente não imagina que não precisa de ninguém, é um ajudando o outro. 
Existe a troca de ideias, eu tenho uma ideia, mas às vezes a ideia do outro só 
tem a ajudar. Então, não tem aquela questão “vou fazer do meu jeito”. A gente 
troca experiências (S12).  
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Em relação a esse aspecto, Tamayo (1998) esclarece que comportamentos de 

cooperação com os colegas, sugestões criativas para a melhoria organizacional e 

autotreinamento para aprender e executar melhor o trabalho são indicativos de 

comportamento de cidadania organizacional.  

 

• Categoria 2: Autonomia  

 

Os funcionários percebem que a empresa incentiva os funcionários a desafiar suas 

potencialidades e a enfrentar desafios, como se vê: 

 

Acho que incentiva, sim, principalmente com o que “ele” [fundador] tem feito 
com os ajudantes que foram promovidos a marceneiros, deu uma oportunidade 
para os aprendizes. Está desafiando pra ver se o funcionário consegue se 
sobressair (S1). 

 

A criatividade é outro valor que compõe essa categoria e que é percebido como 

presente no dia-a-dia da empresa, como validado pela próxima fala: 

 

A criatividade é valorizada... Sinto-me livre pra fazer o que eu acho melhor em 
um serviço. Acredito que a pessoa criativa consegue ter o seu emprego 
garantido, ter liberdade dentro da empresa. Aquela que se acomoda, daqui a 
pouco ela está na mesmice, ela mesma fica incomodada com a situação dela 
aqui na empresa, começa a se sentir mal... Aqui é muito bom pra se trabalhar 
por não ser móveis em série, não é repetitivo, o bacana aqui é que cada dia é 
uma coisa diferente, você consegue variar sua mão-de-obra, cada móvel é um 
aprendizado. Os desafios dos móveis sob medida elevam o nosso ego, mostram 
que somos capazes de fazer aquilo (S15). 

 

Em relação a esse aspecto, Tamayo (2008) assegura que quando a organização 

valoriza a criatividade, essa prioridade axiológica determinará esforço dos funcionários no 

sentido de apresentarem comportamentos de inovação e criatividade.  

A liberdade de ação e oportunidade de troca entre os funcionários mostra-se 

presente na empresa, como pode se comprovar a seguir: 

 

A empresa dá liberdade sim para os funcionários poderem ser criativos, podem 
dar sugestões para a solução de problemas, dá liberdade, sim. A questão da 
produção por encomenda contribui para a empresa e para o funcionário. Muitas 
vezes, o projeto de um móvel não vem muito detalhado e a gente não sabe como 
é que ele tem que ser feito; e como temos muitos funcionários criativos, passa-
se para os marceneiros, também para o pessoal do acabamento e discute-se 
como vai montar, como vai dar o acabamento e contamos muito com eles para 
isso. Contamos muito com a criatividade dos funcionários para a gente procurar 
uma solução mais ideal (S13). 
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Percebe-se que o valor responsabilidade, apesar de não ter sido verbalizado, 

encontra-se presente nas atitudes do dia-a-dia, como pode ser confirmado pelo alerta de um 

funcionário: “Tem liberdade para criar, dar opiniões, sim, mas tem que ver a origem das 

ideias. Novas ideias são aceitas e implementadas, mas o resultado tem que dar certo, senão 

escuta depois” (S7).  

 

• Categoria 3: Bem-estar  

 

O investimento no bem-estar dos funcionários foi um dos elementos mais 

discutidos e enfatizados ao longo das entrevistas. E tal fato é amplamente valorizado pelos 

funcionários, como pode ser percebido a partir dos depoimentos a seguir: 

 

Existe a preocupação da empresa em buscar o bem-estar dos funcionários, sim 
(S7).  
 
Tem 6 anos que estou aqui, já fui ao arvorismo, Mineirão, Casa Cor, passeio em 
Ouro Preto, teatro [...] (S5). 
 
Um momento bacana para mim foi o teatro. Nossa, o teatro foi muito bom. 
Muita gente falou que nunca tinha ido ao teatro e queria voltar. Foi um dos 
passeios mais marcantes pra mim. A maioria das empresas não faz. Quanto a 
isso, acho que ninguém pode reclamar, sempre teve muitas festas, quando entrei 
aqui todo mês tinha uma festa de aniversário, sempre tinha churrasco, teve o 
Mineirão, a festa junina, nossa teve muita coisa (S3). 

 

Outro funcionário acrescenta: 

 

No histórico, sim, sempre preocupou em sair, divertir, ter sempre um 
churrasquinho entre nós, então acho que sempre preocupou. Inclusive nas festas 
as famílias sempre participam, minha esposa e minha filha sempre participaram 
(S1). 

 

Além das atividades citadas pelos funcionários, a empresa mantém o aluguel de 

uma quadra de futebol de salão, onde eles jogam todas as quartas-feiras, após o horário de 

trabalho. Existe um programa de Kundalini Yoga, que é realizado todas as quartas-feiras, 

no início do expediente de trabalho. Tais atividades são permanentes.  

Tamayo (1998) salienta que a imagem mental que os funcionários constroem sobre 

a empresa compreende as expectativas que estes têm da forma como geralmente 

funcionam as coisas por lá. Quanto mais positiva é essa imagem mental, mais ela 

contribuirá para a satisfação do empregado e o seu comprometimento afetivo com a 

empresa.  
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• Categoria 4: Poder/prestígio  

 

A ambição, um valor presente na fala do fundador, não é percebida pelos 

funcionários com a mesma intensidade e como algo que é perseguido pela empresa, 

conforme a sua exposição: 

 

Ser rica, acredito que a Size não preocupa com isto não, ela se preocupa com a 
concorrência, ser melhor no produto (S1).  
 
Acho que se ela quisesse ter muito mais dinheiro do que tem teria condição, mas 
ela investe muito aqui dentro, pra quê? Pra não ficar atrás dos outros. Então, por 
isso, por tanto investimento aqui dentro é que eu acho que ela está continuando 
no mercado (S2).   

 

Outro funcionário conclui: “É, ganância não tem. A empresa busca ter lucro e 

manter a imagem da empresa. O foco é fidelizar os clientes. Assim, ‘ele’ não visa só o 

financeiro, não tem essa ambição, não tem ganância para ganhar dinheiro” (S7). 

Existe a percepção de que a empresa busca conquistar o seu espaço e manter-se no 

mercado, porém sem desrespeito à concorrência. Tal premissa pode ser ilustrada pelo 

exposto por S13 e complementada por S12: 

 

O Sr. A tem a filosofia de não querer e não precisar fazer propaganda, estar na 
mídia e não expandir, porque também não daria conta de atender. Fazer a coisa 
tocada, não é a filosofia da empresa (S13).   
 
Essa coisa de ter que engolir concorrência, não tem isso (S12).  

 

Percebe-se pelas declarações dos funcionários que a Size é uma empresa que goza 

de prestígio e status no seu mercado, bem como serve de referência, como exposto a 

seguir: 

 
Tem várias marcenarias que se inspiram no trabalho daqui. Então, tem muito 
prestígio, sim. Quando chega na obra e fala que é da Size o pessoal já sabe e 
reconhece que nosso trabalho é bom. A Cria, por exemplo, tirou base no nosso 
trabalho, no que tem aqui (S1).  

 
Quando fomos para a feira, em São Paulo, no ônibus, a maioria eram donos de 
empresas e quando nos identificamos como sendo da Size, fomos reconhecidos e 
diferenciados por sermos da Size, ou seja, a Size serve de referência para várias 
delas. Todos que mexem com móveis conhecem a Size e valorizam os seus 
profissionais (S2). 

 
Já recebemos algumas vezes visita de decoradores, arquitetos e outras 
marcenarias e o pessoal sempre falou bem (S12).  
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[...] Elogiam tanto a estrutura como a localização, bem como os processos que o 
pessoal pega e já incorpora como hábito. E o produto final mesmo, tanto quanto 
a qualidade dos móveis, como o atendimento ao cliente; a atenção, educação, 
limpeza do local antes de sair da obra, entre outros (S13). 

 
Além de ter visto várias outras empresas nos visitando para conhecer os 
processos, já saiu em revistas de destaque na área de decoração (S7).  

 

Em relação a isso, Domenico (2008) defende que os valores relacionados à 

competição organizacional têm o seu significado construído socialmente por meio de 

linguagem nas interações entre stakeholders. Para Domenico, os valores são de natureza 

intersubjetiva e se constroem e reconstroem na dinamicidade do relacionamento com o 

outro e nas interações sociais. Isto posto, tais crenças socialmente construídas se 

constituirão em princípios-meta que orientarão as ações sociais entre os stakeholders 

visando à obtenção de recursos em ambiente competitivo.  

 

• Categoria 5: Segurança  

 

A segurança nos negócios é percebida como um valor que a empresa persegue 

atentamente. Tal fato pode ser ilustrado pela verbalização do funcionário: “Sempre 

preocupada com o caixa, nunca pode estar baixo, preocupada no geral, não é uma empresa 

tocada, mas é uma empresa toda certinha” (S2). No que se refere a esse aspecto, o 

fundador deixa transparecer essa preocupação em suas ações do cotidiano. Ele afirma que 

para estar tranquilo necessita ter caixa para manter a empresa por seis meses e, nos últimos 

tempos, principalmente após a crise de 2008, não tem conseguido manter essa meta, o que, 

em certos momentos, o afligiu em virtude da responsabilidade que sente em relação a todas 

as famílias que dependem da Size.  

Os investimentos na Size são sempre muito bem pensados, o que chega a 

desagradar algum funcionário quando aspira aumento de salário ou o investimento em 

algum novo equipamento. A fala do funcionário S13 confirma isso. “Acho que nesse ponto 

o Sr. A é muito prudente, ele está sempre consciente, não dá um passo maior do que a 

perna” (S13).  

Domenico e Latorre (2008) evidenciam que algumas empresas são eficazes porque 

mudam e inovam, enquanto outras, porque são tradicionais e previsíveis.  

Quanto ao quesito segurança, outro aspecto que requer menção é a preocupação 

com a segurança dos funcionários no trabalho. Uma exigência da empresa é o uso 
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adequado dos EPIs, como pode ser verificado pelo que diz o funcionário S2:  

“Equipamentos de segurança têm que ser usados, não admite não usá-los” (S2). 

Essa premissa é levada tão a sério pela empresa, que tem um funcionário designado 

para fiscalizar a correta utilização desses equipamentos. Quando este percebe um colega 

não utilizando ou usando de maneira inadequada o EPI, ele tem autoridade para chamar-

lhe a atenção e, em casos de reincidência, levar ao conhecimento da diretoria o fato.  

 

• Categoria 6: Conformidade  

 

A observação às normas e regras organizacionais é o primeiro valor que compõe 

essa categoria e é uma premissa que os funcionários percebem presente no dia-a-dia da 

empresa, em todo o seu histórico, e consideram positivo como pode ser confirmado a 

seguir: 

 
As regras são importantes e são cobradas no histórico. Para tudo tem regra e 
todos têm o que fazer além da sua função. E, se for olhar no geral, as regras são 
superclaras (S1). 

 
São muitas regrinhas, às vezes até demais, mas fazem com que as coisas 
funcionem (S7). 

 

Esses resultados vão ao encontro do exposto pelo fundador como sendo um valor 

próprio dele. 

Katz e Kahn (1978) defendem que as normas tornam explícitas as formas de 

comportamento apropriadas aos membros de um grupo. Estas se referem ao 

comportamento esperado sancionado pelo sistema e agem no sentido de vincular as 

pessoas de modo que permaneçam dentro do sistema e executem as suas funções.  

Apesar da Size legitimar a obediência às normas como um valor, ainda se percebe a 

dificuldade de alguns funcionários se atentarem às normas e regras que são instituídas, 

como fica claro em: “Para a Size, as regras são importantes e espera-se que sejam 

cumpridas, mas, como são muitas, ainda tem funcionários que encontram dificuldades, 

apesar de todos procurarem seguir” (S15). 

Tal constatação pode ter sua explicação no fato de que nos últimos dois ou três 

meses que antecederam a pesquisa houve a contratação de vários funcionários novatos. 

Segundo as premissas de Schein (2009) e Tamayo (2008), os valores compõem as raízes 

mais profundas de uma organização e necessitam de tempo para serem incorporados como 

válidos pelos membros do grupo. 
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Em relação a esse ponto, Tamayo declara: “se o trabalhador não subordina os seus 

valores pessoais aos valores coletivos da empresa, estes ficarão no nível de uma declaração 

de intenções” (TAMAYO, 2008, p. 310).  

A honestidade é um valor que, ao longo da sua história, foi perseguido pela Size e é 

enaltecido e é motivo de orgulho pelos funcionários, como a seguir:  

 

A honestidade é com todos, com o cliente e com a gente; salário em dia, aliás 
recebemos antes da data, nunca houve atraso de pagamento [...] não é só 
pagamento, mas em tudo há honestidade (S1). 
 
O privilégio da Size é ser pontual com a entrega dos seus serviços. Geralmente 
a gente entrega antes do prazo (S2). Nesse tempo todo que estou aqui sempre 
percebi a empresa focada em antecipar prazos. Já houve casos de o prazo de 
entrega ter sido negociado em 90 dias e com 30 dias já estávamos entregando, o 
que surpreendeu o cliente e este solicitou que a entrega não fosse feita porque a 
obra não estava pronta (S12).  

 

Mais uma vez, o valor organizacional demonstra harmonia com o valor 

individual do fundador e pode ser ilustrado por sua fala: “O mais importante em uma 

empresa [...] Falo de novo honestidade e senso de justiça. Na relação com o cliente, uma 

relação comercial justa e que seja honesta (Sr. A). 

A educação e a cortesia com colegas e principalmente quando se está diante do 

cliente é uma norma presente e defendida pela empresa, como pode ser clarificado pela 

exposição de um funcionário: 

 

Acho que este é um dos principais pontos que a empresa preza, principalmente 
em obras. Lá a equipe está representando a empresa e a pessoa do Sr. A. 
Conversar com os clientes, esclarecer dúvidas, resolver problemas, não fumar, 
não falar alto, não causar tumulto maior do que o normal pelo processo de 
montagem dos móveis e o zelo pela limpeza do espaço onde se trabalha são 
normas de conduta para nós (S7).  

 

Os resultados encontrados na pesquisa vão ao encontro da premissa de Katz e Kahn 

(1978) ao defenderem que os valores organizacionais têm como propósito geral vincular as 

pessoas de modo a permanecerem no sistema e desempenharem os seus papéis e 

apresentam dois propósitos: fornecem mapas cognitivos para os membros, facilitando o 

seu ajustamento; proporcionam a justificação moral e social para as atividades da 

organização, tanto para com os seus membros quanto para com os stakeholders.  
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• Categoria 7: Tradição  

 

O respeito aos costumes e às ideias já consolidadas é detectado na estrutura da 

empresa, conforme: 

 

O Sr. A tem essa questão com ele: “em time que está ganhando não se mexe”, 
não gosta de trocar de fornecedores. Ele gosta do artesanal, não tem o foco em 
utilizar essa máquina nova, não pesquisa muito novas tecnologias, não. A Size 
não é uma empresa que tem como prioridade se manter atualizada com as 
novidades do mercado, não tem como foco estar na vanguarda. Ela prima pela 
qualidade, mas sem grandes inovações. Ela não fica de olho no que foi lançado 
para aplicar nos seus processos. Busca fazer o melhor, mas sem grandes 
ousadias (S13). 

 

Esse valor cultivado na empresa vai ao encontro do mapeamento realizado com o 

fundador, em que podem ser observadas a menção ao passado e a dificuldade para 

operacionalizar mudanças como constitutivos da sua estrutura. 

Os funcionários, bem como o fundador, entendem que a empresa atua em um 

segmento que se renova e inova constantemente, mas, apesar disso, a referência é o 

passado, como afirma o fundador: “Acho que a reverência ao passado é importante, mas a 

gente precisa se renovar. [...] Mas certos conteúdos eu acho que você não pode abrir mão 

deles” (Sr. A).  

Na mesma direção, os funcionários contemporizam: 

 

Pela natureza do trabalho a empresa tem que ser adaptativa, o mercado exige 
isso. É preciso acompanhar o mercado. Trabalhamos com móveis 
personalizados, móveis em série. “Ele” nunca tentou entrar nessa área porque 
não é a linha da empresa (S7).  
 
[...] Mas, acho que a empresa é mais rígida, não vejo que muda muito não. Já 
mudou, mas ainda falta alguma coisa (S1).  

 

Um terceiro acrescenta: “O Sr. A já foi mais apegado, tinha medo de adotar um 

novo produto, não aceitava novos produtos de jeito nenhum” (S14).  

Em relação a isso, Schwartz (2005b) registra que valores contraditórios aparecem 

na maioria das situações vividas pelos indivíduos e o que determinará o seu 

comportamento é a barganha que é efetuada entre os valores antagônicos. E acrescenta: 

“tipicamente, as pessoas adaptam seus valores às circunstâncias” (SCHWARTZ, 2005b, p. 

69). 
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Por meio dos valores a organização expressa as suas metas e se afirma como 

diferente na sociedade e no mercado (TAMAYO, 2008, p. 310). 

Oliveira e Tamayo (2004) descrevem que a utilização do Inventário de Valores de 

Schwartz e do IPVO torna possível comparar os valores pessoais dos funcionários e os 

valores da organização, contribuindo para a identificação de relações de conflito ou de 

harmonia entre estes. No caso desta pesquisa, buscou-se analisar a compatibilidade entre 

os valores pessoais do fundador e os valores organizacionais e foi possível verificar que o 

que predomina é a harmonia entre eles.  

A pesquisa atual confirma os resultados encontrados anteriormente por Miranda 

(2005) em uma instituição de ensino superior, sendo possível perceber que o fundador 

imprime suas crenças pessoais, certezas e valores no cotidiano institucional e pretende que 

estas se transformem em fonte de identidade da instituição e fator de influência sobre os 

docentes contratados. Confirma também as pesquisas realizadas por Ferreira et al. (2006) e 

Papa (2007), apreendendo-se a importância do papel desempenhado pelos fundadores na 

maneira de pensar, agir e sentir do grupo de colaboradores da empresa. A morte do 

fundador não representou uma ruptura com o seu conjunto de valores, mas serviu como um 

espelho para os seus sucessores.  

Esta pesquisa contraria os resultados encontrados por Schwartz (2005b), Tamayo 

(1994) e Tamayo e Porto (2009) no que se refere às diferenças de gênero quanto às 

prioridades axiológicas. Esses autores, em suas pesquisas, relataram que o perfil axiológico 

das mulheres é mais alocêntrico, focando a coletividade em geral. As metas individuais 

objetivam a integridade e segurança da família, harmonia das relações e interdependência 

de todos na sociedade. Em direção contrária, o perfil dos valores apresentados pelos 

homens tende ao idiocentrismo, em que se dá prioridade às metas pessoais, valorizando 

fortemente o poder e a realização. Ao analisar os resultados encontrados, verifica-se que as 

características que prevalecem no fundador são as relacionadas ao alocentrismo, podendo-

se destacar a preocupação com o bem-estar social, o respeito e igualdade no tratamento de 

todos e a solidariedade como valores predominantes.  
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

A crescente onda de internacionalização dos mercados, as aceleradas mudanças e o 

forte incremento tecnológico, entre outros fatores, impactam de forma direta ou indireta na 

dinâmica das organizações, independentemente do seu porte ou segmento. Estas, desde o 

início da Era Industrial, foram estudadas como meios de produção. Entretanto, a partir das 

contribuições da Antropologia e da Psicologia, percebe-se o deslocamento do foco da 

produção para o social. Como consequência, diversos estudos começaram a versar sobre a 

cultura organizacional. No Brasil, em particular, somente a partir do início da década de 90 

do século XX iniciaram-se pesquisas sobre cultura organizacional e, mais recentemente, 

sobre a cultura organizacional brasileira. 

Compreender a cultura de uma organização torna-se importante à medida que 

diferentes organizações, mesmo quando têm estruturas similares, possuem configurações 

diferentes. Daí pode-se apreender os fatores que determinam essas formas peculiares de 

existência e de práticas organizacionais. 

Katz e Kahn (1978) citam que os elementos definidores e orientadores de uma 

organização são os papéis, as normas e os valores. Os papéis definem as formas de 

comportamento associadas a determinadas tarefas; as normas traduzem as expectativas da 

organização transformadas em exigências e os valores “são as justificações e aspirações 

ideológicas mais generalizadas”. Os papéis diferenciam os cargos exercidos pelos 

indivíduos e definem a estrutura hierárquica; e as normas e os valores compartilhados 

pelos membros da organização se estabelecem como elementos que criam uma identidade 

social. 

Diversos estudos foram desenvolvidos sobre a cultura organizacional em empresas 

brasileiras, porém índice bastante reduzido buscou estabelecer a relação entre valores 

organizacionais e valores pessoais, mais especificamente os valores do fundador.  

O desenvolvimento deste trabalho teve como ambição contribuir com um estudo 

acerca dessa vertente, ainda pouco explorada, e investigar se existe relação direta entre o 

conjunto de valores do fundador e a cultura de uma organização, em especial. 

Alicerçado na premissa de Schein (2009, p. 211) - “a cultura é criada por 

experiências compartilhadas, mas é o líder que inicia esse processo ao impor suas crenças, 

valores e suposições desde o início” -, foi realizado estudo de caso de caráter qualitativo, 
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em uma empresa de pequeno porte, do segmento de marcenaria e localizada no município 

de Contagem, Minas Gerais, a fim de avaliar os valores do fundador que se fazem 

presentes na cultura da empresa.  

Essa organização foi escolhida em função da acessibilidade da pesquisadora. E a 

escolha dos sujeitos de pesquisa foi determinada pelo tempo de serviço, visto a cultura 

organizacional estar vinculada à existência de um grupo social que compartilha 

experiências durante certo período de tempo e cria uma mesma língua, formas de perceber, 

sentir e pensar que determinam a sua maneira de agir diante das situações. 

Definido o público para a pesquisa de acordo com as premissas de Schein (2007; 

2009) e Tamayo (1998), realizou-se entrevista semiestruturada com o fundador e os grupos 

de foco com os funcionários. Utilizaram-se, ainda, a observação participativa, consulta e 

análise a documentos da empresa pesquisada como técnica de coleta de dados, bem como 

levantamento de literatura pertinente ao tema da pesquisa. 

O marco teórico adotado abordou três temas: cultura organizacional, valores 

individuais e valores organizacionais. Em relação à cultura organizacional, privilegiou 

Schein (2007; 2009) analisando a cultura da Size nos seus três níveis de manifestação: 

artefatos visíveis, valores compartilhados e suposições básicas. No que se refere aos 

valores individuais, empregou-se o modelo proposto por Schwartz (2005); a forma de 

avaliação dos valores seguiu a premissa de Tamayo e Porto (2009) e, finalmente, os 

valores organizacionais foram mapeados de acordo com a percepção dos funcionários, a 

partir de Oliveira e Tamayo (2004). Com base nas premissas desses autores, foram 

estabelecidas as categorias de análise dos dados: preocupação com a coletividade, 

autonomia, bem-estar, poder/prestígio, segurança, conformidade e tradição. 

O objetivo principal da presente pesquisa foi identificar e analisar em que aspectos 

o conjunto de valores do fundador influencia na determinação da cultura organizacional 

em uma marcenaria.  

Ante o exposto, foi possível constatar, no decorrer do estudo, que o fundador é uma 

figura tida como referência na empresa, bem como a maior parte do seu conjunto de 

valores foi assimilado pelos membros da equipe e compõe a cultura da Size. Destes, 

podem-se ressaltar a qualidade dos produtos e serviços, a honestidade, o profundo respeito 

ao cliente e a valorização do ser humano. Além de praticados pela empresa e pelos 

funcionários, esses valores são disseminados para os parceiros e até mesmo para os 

concorrentes.  
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Apesar da Size não ter nascido de um sonho desse fundador, desde o início de seu 

funcionamento houve a prevalência das normas e regras instituídas por ele em virtude dos 

demais sócios não participarem da sua administração. Outro fator que contribuiu para essa 

prevalência de valores foi o fato de que, a partir do terceiro ano de vida, a empresa passou 

a ter apenas o Sr. A como fundador e administrador.  

De acordo com Schein (2009), os fundadores não apenas têm alto nível de 

autoconfiança e determinação, como também fortes suposições sobre o papel que a 

organização deve exercer no mercado. Tal fato pôde ser confirmado ao longo da pesquisa e 

já no primeiro ano de vida da empresa o Sr. A mudou o seu foco de atuação – de 

especializada em móveis para lojas para móveis personalizados, projetos priorizando o 

atendimento à pessoa física. A própria escolha do nome da empresa – Size – conforme 

manifestado por ele mesmo definiu o seu mercado e o seu porte – pequeno. A empresa 

conta atualmente com 25 funcionários e, segundo suas declarações, está no limite do 

tamanho idealizado por ele. O Sr. A não tem a ambição de tornar a Size uma grande 

empresa e produzir em escala industrial, mas preserva os princípios do artesanal, primando 

pelo pleno atendimento às expectativas do cliente.  

A estrutura organizacional é horizontalizada e enxuta, não existindo a figura de 

gerentes ou supervisores, mas existe a ligação hierárquica direta entre os funcionários e o 

fundador. Tal fato imprime um ambiente informal e amigável na empresa.  

Como primeiro objetivo específico, perseguiu-se identificar e classificar as 

características da cultura da Size Marcenaria.  

A literatura pertinente ao tema cultura organizacional referencia que o 

delineamento desta está diretamente ligado aos valores, comportamentos e crenças dos 

fundadores e primeiros líderes, os quais, com o tempo, são disseminados e incorporados 

pelos membros da organização.  

Nesse sentido, verificou-se que o fundador desempenhou importante papel na 

formação da cultura Size Marcenaria e imprimiu nesta o seu modo de ser, bem como 

contribuiu no processo de aprendizado dos seus membros.  

Os traços da cultura organizacional identificados na Size Marcenaria, como os seus 

padrões de comportamento, os valores, os rituais, os jargões, a simplicidade nas formas, a 

proximidade nas relações, entre outros elementos detectados na análise dos dados, foram 

criados e consolidados nos moldes do fundador. Até as limitações percebidas por ele 

mesmo, como, por exemplo, a dificuldade de comunicação, se exteriorizam na cultura 

organizacional, como pôde ser confirmado na coleta dos dados com os funcionários.  
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A Size revela uma cultura organizacional voltada para o humanismo e para as 

pessoas. A valorização dos funcionários a partir da oferta de boas condições de trabalho e 

investimento no bem-estar no trabalho é uma constante. Tal perspectiva estende-se 

também para a vida privada dos funcionários, havendo a preocupação do fundador em 

acompanhar e facilitar as condições de vida destes, seja por ajuda financeira, seja por 

aconselhamentos.  

A valorização do ser humano pôde ser percebida, ao longo da pesquisa, pelos 

investimentos em treinamentos voltados principalmente para o aspecto comportamental e a 

prática da Yoga na empresa. Ademais, a empresa investe em políticas de bem-estar no 

trabalho e a preocupação com a redução dos níveis de estresse ocupacional, fato este 

verificado por meio dos dados colhidos nas entrevistas, bem como também da análise dos 

documentos.   

O método de pesquisa utilizado estabelece limites à formulação de análises de 

caráter mais geral, mas a partir da análise e reflexão dos dados coletados, pode-se levantar 

a hipótese de que este seja um fator diferenciador da Size Marcenaria no seu segmento. A 

empresa se situa em um segmento tido como tipicamente masculino, a maioria dos cargos 

é ocupada por homens e tudo remete ao estereótipo masculino: trabalho viril, máquinas 

perigosas, matéria-prima bruta, sujeira e, ao contrário de um ambiente rude, encontra-se na 

Size orientação para o humano.   

A valorização da convivência fora do ambiente organizacional, bem como a 

inserção das famílias no universo da empresa, propicia mais envolvimento do indivíduo 

com os membros da organização, tornando o ambiente familiar.  

Na Size Marcenaria parece imperar uma cultura organizacional mais autoritária, o 

que pode ser confirmado principalmente a partir dos modelos de reunião e feedback.  

Quando se avalia a dinâmica da cultura organizacional da Size, percebe-se o 

reflexo de algumas características típicas da cultura brasileira mapeadas por Wood Jr. e 

Caldas (2000), Freitas (2010) e Prates e Barros (2010). Das características mapeadas por 

esses autores, duas puderam ser confirmadas na empresa pesquisada: personalismo e 

paternalismo.  

O personalismo se faz presente no dia-a-dia, na informalidade das relações, as 

pessoas se tratam pelo primeiro nome ou pelos apelidos com os quais foram “batizados” no 

seu ingresso à empresa, bem como na falta de distância hierárquica entre as pessoas. Na 

Size a pessoa é mais importante do que o cargo que ela ocupa.  
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O paternalismo se mostra presente em várias atitudes do fundador em relação aos 

funcionários, e vice-versa. Em alguns momentos, o fundador age com os funcionários 

como um pai age com um filho, num processo de condicionamento do comportamento: 

pune, de forma impulsiva, os erros, mas simultaneamente parece vivenciar sentimento de 

culpa e busca oferecer uma recompensa como forma de se redimir. Tal resultado confirma 

pesquisa anterior realizada por Ricardo Bresler na Chácara Cogumelo, interior de São 

Paulo, que identificou relação de paternalismo permeando e definindo as relações. A 

imagem paterna serve de modelo a ser seguido, agindo como forma de controle. Fato 

similar Schein (2009) encontrou na Steinbergs, cujo fundador frequentemente perdia a 

calma e repreendia aqueles que não cumpriam as regras e princípios que havia 

estabelecido.  

Fato recorrente na empresa e que merece registro é a propensão do fundador a 

proporcionar aos funcionários as mesmas experiências vivenciadas na sua vida privada e 

consideradas positivas. Merecem destaque: análise, arvorismo e Yoga. Em 2000, a empresa 

iniciou o projeto de análise para os funcionários e todos os que aderiram ao projeto tiveram 

a oportunidade de fazer análise com a mesma analista do fundador, pelo tempo que 

sentiram necessidade, paga pela empresa. Em 2006, em um final de semana, o fundador 

conheceu o arvorismo e decidiu proporcionar essa experiência aos seus funcionários, o que 

ocorreu no Espaço Verde Folhas, localizado no Parque da Serra do Rola Moça. Em 2009 

iniciou a sua formação no Kundalini Yoga e trouxe a experiência para a empresa. Tal 

projeto ainda está em vigor e acontece semanalmente com duração de uma hora e meia, no 

horário de trabalho. Tais constatações levam a inferir a necessidade do “pai” de 

proporcionar aos “filhos” as mesmas experiências.  

A relação de paternalismo também pode ser percebida na necessidade que alguns 

funcionários sentem de ter os seus trabalhos “vistos” e “reconhecidos” pelo fundador. Essa 

relação se assemelha ao filho quando realiza algo extraordinário e deseja ser elogiado e 

enaltecido pelo pai.  

O segundo objetivo secundário perseguiu realizar o levantamento do conjunto de 

valores do fundador, a fim de identificá-los e classificá-los. A partir das categorias de 

análise estabelecidas e do mapeamento dos valores que compõem cada uma delas, foi 

possível apreender como valores preponderantes na estrutura do fundador: preocupação 

com a coletividade e com o bem-estar do outro, senso de justiça, fidelidade às relações, 

criatividade, ambição, segurança, conformidade a regras e normas, honestidade, cortesia e 

educação no trato com pessoas e, finalmente, o respeito à tradição.     
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O terceiro objetivo específico pretendeu realizar o levantamento dos valores 

organizacionais a fim de identificá-los e classificá-los. A partir de estabelecidas as mesmas 

categorias que se fizeram presentes na análise dos valores do fundador e o mapeamento 

dos valores que compõem cada categoria, foi possível verificar que os valores 

preponderantes na Size são: preocupação com a coletividade, meritocracia, criatividade, 

liberdade de ação, responsabilidade, bem-estar dos funcionários, prestígio, segurança nos 

negócios, honestidade, educação e cortesia com colegas, atendimento ao cliente e, 

finalmente, respeito aos costumes, normas e regras. 

Fato que merece menção é o prestígio que os funcionários percebem que a empresa 

tem no seu segmento e que é confirmado pelo conhecimento da sua história, em que se 

constatou que esta já serviu de benchmarking para outras empresas do segmento.  

Como último objetivo específico, buscou-se estabelecer a relação entre os valores 

pessoais do fundador e os valores organizacionais, a fim de identificar as similaridades ou 

discrepâncias. Reconheceu-se que existe correspondência quase unânime entre os valores 

do fundador e os valores organizacionais apurados pelos funcionários.  

Ao retornar ao modelo de análise dos valores organizacionais proposto por Oliveira 

e Tamayo (2004), apreende-se que na Size há a prevalência de duas das quatro dimensões 

bipolares da estrutura bidimensional dos tipos motivacionais e valores: autotranscedência e 

conservação, demarcando a oposição à autopromoção e à abertura à mudança. Desta 

forma, pode-se inferir que os valores mais importantes para essa organização são o 

universalismo (coletividade), a benevolência (preocupação com o bem-estar do outro), a 

conformidade às normas e regras, a segurança e o respeito à tradição. 

Esta pesquisa contraria os resultados encontrados por Schwartz (2005b), Tamayo 

(1994) e Tamayo e Porto (2009) no que se refere às diferenças de gênero quanto às 

prioridades axiológicas. Esses autores observaram que o perfil axiológico das mulheres é 

mais alocêntrico, focando a coletividade em geral. As metas individuais dirigem-se para a 

integridade e segurança da família, harmonia das relações e interdependência de todos na 

sociedade. Em direção contrária, o perfil dos valores apresentados pelos homens tende ao 

idiocentrismo, em que se dá prioridade às metas pessoais, valorizando fortemente o poder e 

a realização. Ao analisar os resultados encontrados na Size, verifica-se que as premissas 

que prevalecem no fundador e os valores organizacionais se relacionam ao alocentrismo.  

A ambição é um valor que, embora presente nas declarações do fundador, não é 

percebido pelos funcionários como um valor presente na empresa, apesar de a 

considerarem com grande prestígio no mercado. 
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Um aspecto que chama a atenção e que pode ser considerado paradoxal é a 

prevalência de dois valores que são contrapostos: criatividade e respeito à tradição.  

Ante o exposto, pode-se documentar que a base de construção dos valores 

organizacionais e, consequentemente, da cultura organizacional da Size se deu e se 

consolidou a partir das atitudes e da visão de mundo do seu fundador. Tais premissas 

encontram-se enraizadas no universo simbólico dos seus membros.  

Schein (2007) defende que nas empresas jovens a cultura é mais ou menos um 

reflexo das crenças pessoais e valores do fundador e este os imprime no cotidiano 

institucional. Já na empresa de meia-idade é mais provável que a cultura evolua e aconteça 

o surgimento de subculturas. Apesar de não mais se classificar como uma empresa jovem, 

na Size, entretanto, não se percebe a existência de subculturas. Tal fato pode ser explicado 

pelo modelo de estrutura hierárquica adotado e pelo fundador permanecer ao longo de todo 

o processo de existência da empresa como o seu único administrador. Como declarado por 

este ao longo da pesquisa, a empresa funciona de acordo com a sua intuição e muitas das 

mudanças ali operacionalizadas coincidiram com mudanças ocorridas em sua vida pessoal. 

Tais questões são percebidas e ratificadas pelos funcionários, que concordam entre si que a 

Size funciona de acordo com o Sr. A.  

Pelos resultados apresentados, de modo geral, pode-se dizer que a empresa 

pesquisada mostrou um cenário próximo do arcabouço teórico sobre cultura organizacional 

e a influência do fundador na sua criação e consolidação. Portanto, torna-se inegável a 

influência do fundador na dinâmica da cultura da Size Marcenaria.   

Esta pesquisa confirma pesquisas anteriores realizadas por Miranda (2005), 

Ferreira et al. (2006), Pires (2007), Papa (2007), Lourenço, Ferreira e Rezende (2008) e 

Costa (2008).  

Ao finalizar este trabalho, espera-se ter suscitado uma reflexão sobre valores 

pessoais e valores organizacionais, bem como contribuído para a discussão relativa à 

influência dos valores do fundador sobre a cultura organizacional.  

O método escolhido, por se tratar de um estudo de caso, limita a generalização dos 

resultados. É imprescindível ressaltar outros obstáculos que podem se configurar como 

fatores limitadores neste tipo de estudo. O primeiro refere-se à contaminação do 

pesquisador pelo ambiente de pesquisa, principalmente por ter sido realizada observação 

participante, perdendo, com isso, a objetividade dos dados apresentados. Outro fator 

importante trata-se de toda empresa ter uma imagem idealizada e que, às vezes, se mistura 

com a imagem real e pode interferir na percepção do pesquisador. Este trabalho torna-se, 
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portanto, apenas um recorte sobre a realidade da Size Marcenaria, havendo, desta maneira, 

a possibilidade de outros olhares e outros estudos.  

Este estudo não teve como pretensão esgotar os conceitos acerca da temática “o 

impacto dos valores do fundador sobre a dinâmica da cultura organizacional”, mas sim 

contribuir com discussões já iniciadas por alguns autores quanto ao tema.  

Sugere-se, portanto, a continuidade dos estudos aqui iniciados, investigando essa 

mesma organização, decorrido um período mais longo, bem como outras organizações do 

mesmo segmento ou de segmentos diversos.  

Estudo interessante pode ser o de casos múltiplos em organizações desse mesmo 

segmento, a fim de comparar os resultados e verificar se a mesma realidade encontrada na 

Size se faz presente em outras marcenarias.   

Um segundo estudo que pode se mostrar interessante é replicar esta pesquisa em 

organizações de grande porte, pois a dinâmica de uma grande corporação é diferente da 

realidade vivida por uma empresa de pequeno porte e familiar.  
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice A - Roteiro de Observação 

 

1. Para se apreender os artefatos visíveis: 

• Códigos no modo de vestir 
• Nível de formalidade nos relacionamentos com autoridades 
• Horários de trabalho 
• Reuniões (frequência com que acontecem, duração, direcionamento) 
• Como são tomadas as decisões 
• Como acontecem os processos de comunicação  
• Eventos sociais 
• Jargões, uniformes, símbolos de identidade 
• Ritos e rituais 
• Como a equipe e os líderes lidam com desacordos e conflitos 
• Equilíbrio entre trabalho e família 
• Processos de socialização dos novos funcionários 

 

2. Estruturação dos processos de trabalho. 

3. Práticas/Ações de Recursos Humanos. 

4. Nível de formalidade nos relacionamentos com autoridades. 

5. Valores explícitos. 
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista (Fundador) 

 

1. Como foi a criação da Size? 

2. Qual era o seu sonho quando você fundou a empresa? 

3. Na missão da Size, quais são os seus valores que você percebe presentes? 

4. O que você considera ser o mais importante em uma empresa? E no 

comportamento dos funcionários? 

5. Como as pessoas da empresa percebem que são reconhecidas e valorizadas? 

6. Como são definidas promoções e gratificações na empresa? 

7. Quais são os canais de comunicação existentes e praticados na empresa? 

8. Você tem o costume de oferecer feedback para a sua equipe? Como acontece esse 

processo? 

9. Como e quando acontecem reuniões na empresa?  

10. Você considera importante tratar as pessoas de forma igualitária e justa? 

11. Normalmente, como você lida com pessoas com opiniões e atitudes diferentes das 

suas? 

12. Normalmente, como você lida com a questão de preservação do meio ambiente?  

13. Normalmente, você é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, 

gosta de ajudar, apoiar e cuidar das pessoas à sua volta? 

14. Para você, é importante ser fiel aos amigos e outros relacionamentos? E como você 

lida com o perdão? 

15. Para você, é importante se divertir, aproveitar os prazeres da vida? 

16. Ser criativo e independente para você é algo que tem valor? 

17. Sentir-se seguro é algo importante para você? 

18. Você é uma pessoa que gosta de novas experiências, de se arriscar e ter uma vida 

emocionante? 

19. Você considera importante a obediência a regras e normas que são estabelecidas, 

mesmo quando não tem ninguém observando? 

20. Para você, é importante a retidão nas ações, ser honesto com pessoas e processos? 

21. Para você, é importante tratar as pessoas com respeito, cortesia e ter bons modos? 

22. Você considera importante manter as tradições, costumes antigos, manter o que 

aprendeu? 

23. Ser rico e importante, ter poder para você é um valor? 

24. Como você percebe as questões relacionadas a sucesso e ambição? 
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25. Quais são os valores que, para você, são fundamentais? Quais deles você percebe 

que foram incorporados na Size? 

26. Existe algum assunto ou informação que não tratamos nesta conversa e que vocês 

julgam importante acrescentar?  
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista (Funcionários – Grupo de Foco) 

 

Rapport – explicar o trabalho – Percepção de cada um sobre a empresa (mapeamento da 

sua cultura) 

 

1. Como acontece o ingresso de novos funcionários na Size? 

2. Normalmente, como é realizado o processo de socialização dos novos 

colaboradores? 

3. Como é o tratamento que a Size dispensa aos seus funcionários? 

4. Como e quando acontecem reuniões na empresa? Como elas se desenrolam? 

5. Os funcionários podem levar problemas pessoais e de família para o trabalho ou a 

empresa espera que haja a separação entre vida profissional e vida familiar? 

6. Os funcionários compartilham com colegas ou com as chefias os problemas que 

têm em casa? 

7. Os funcionários recebem feedback sobre o seu desempenho? Como acontece esse 

processo? 

8. Quando os funcionários recebem recompensas ou punições, fica claro, para todos, o 

que eles fizeram para merecê-los? 

9. Como são tomadas as decisões na empresa? 

10. Como são administrados os conflitos dentro da empresa? 

11. O que a Size considera correto e importante no comportamento dos funcionários? 

Que tipo de comportamento não é aceito? 

12. Existe, na Size, um comportamento voltado para o incentivo à prática da 

sinceridade, justiça e igualitarismo no trato com as pessoas? (As pessoas merecem 

as mesmas oportunidades). 

13. A Size acredita no valor da honestidade? A empresa honra os seus compromissos 

com pessoas e organizações com as quais relaciona? 

14. A empresa incentiva os funcionários a enfrentarem desafios, diversificar sua 

atuação e buscar a competência profissional? De que maneira? 

15. A Size valoriza a curiosidade e criatividade dos funcionários? 

16. A empresa busca o aperfeiçoamento dos processos a fim de melhorar a qualidade 

dos produtos e serviços? De que maneira? 

17. A empresa preocupa-se com o bem-estar dos funcionários, oferece oportunidades 

de diversão e preocupa-se com a qualidade de vida no trabalho? Como? 
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18. A Size considera importante que seus funcionários sejam competentes e 

demonstrem suas habilidades e conhecimentos? 

19. A Size considera a segurança nos negócios importante, ela se atenta às ameaças do 

mercado? 

20. A Size considera importante ter altos lucros, acumular riqueza e superar a 

concorrência? 

21. A Size é uma empresa que goza de prestígio e consegue influenciar outras 

empresas? Por quê? 

22. Para a Size, é importante que seus funcionários se comportem de forma educada, 

cortês e com bons modos junto a clientes, colegas e demais relações? 

23. Na Size as regras são importantes e espera-se que os funcionários a obedeçam? 

24. Como vocês percebem a Size quanto aos aspectos relacionados ao respeito às 

tradições, seguir costumes antigos e evitar mudanças na forma de se trabalhar? 

25. Existe algum assunto ou informação que não tratamos nessa conversa e que vocês 

julgam importante acrescentar?  
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Anexo A – Questionário de Perfil de Valores (QPV) 

INSTRUÇÕES 

Descrevemos resumidamente abaixo algumas pessoas. Leia cada descrição e avalie o quanto cada uma dessas 
pessoas é semelhante a você. Assinale com um “X” a opção que indica o quanto a pessoa descrita se parece 
com você. 

 Quanto esta pessoa se parece com você? 

 Parece 
muito 

comigo 

Parece 
comigo 

Parece 
mais ou 
menos 
comigo 

Parece 
pouco 

comigo 

Não se 
parece 
comigo 

Em 
nada se 
parece 
comigo 

1) Pensar em novas ideias e ser criativa é importante para ela. Ela 
gosta de fazer coisas de maneira própria e original.       

2) Ser rica é importante para ela. Ela quer ter muito dinheiro e possuir 
coisas caras.       

3) Ela acredita que é importante que todas as pessoas do mundo sejam 
tratadas com igualdade. Ela acredita que todos deveriam ter 
oportunidades iguais na vida. 

      

4) É muito importante para ela demonstrar suas habilidades. Ela quer 
que as pessoas admirem o que ela faz.       

5) É importante para ela viver em um ambiente seguro. Ela evita 
qualquer coisa que possa colocar sua segurança em perigo.       

6) Ela acha que é importante fazer várias coisas diferentes na vida. Ela 
sempre procura novas coisas para experimentar.       

7) Ela acredita que as pessoas deveriam fazer o que lhes é ordenado. 
Ela acredita que as pessoas deveriam sempre seguir as regras, mesmo 
quando ninguém está observando. 

      

8) É importante para ela ouvir as pessoas que são diferentes dela. 
Mesmo quando não concorda com elas, ainda quer entendê-las.       

9) Ela acha que é importante não querer mais do que se tem. Ela 
acredita que as pessoas deveriam estar satisfeitas com o que têm.       

10) Ela procura todas as oportunidades para se divertir. É importante 
para ela fazer coisas que lhe dão prazer.       

11) É importante para ela tomar suas próprias decisões sobre o que faz. 
Ela gosta de ser livre para planejar e escolher suas atividades.       

12) É muito importante para ela ajudar as pessoas ao seu redor. Ela quer 
cuidar do bem-estar delas.       

13) Ser muito bem-sucedida é importante para ela. Ela gosta de 
impressionar as demais pessoas.       

14) A segurança de seu país é muito importante para ela. Ela acha que o 
governo deve estar atento a ameaças de origem interna ou externa.       

15) Ela gosta de se arriscar. Ela está sempre procurando aventuras. 
      

16) É importante para ela se comportar sempre corretamente. Ela quer 
evitar fazer qualquer coisa que as pessoas possam achar errado.       

17) É importante para ela estar no comando e dizer aos demais o que 
fazer. Ela quer que as pessoas façam o que manda.       

18) É importante para ela ser fiel a seus amigos. Ela quer se dedicar às 
pessoas próximas de si.       

Continua 
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 Quanto esta pessoa se parece com você? 

 Parece 
muito 

comigo 

Parece 
comigo 

Parece 
mais ou 
menos 
comigo 

Parece 
pouco 

comigo 

Não se 
parece 
comigo 

Em 
nada se 
parece 
comigo 

19) Ela acredita firmemente que as pessoas deveriam preservar a 
natureza. Cuidar do meio ambiente é importante para ela.       

20) Ser religiosa é importante para ela. Ela se esforça para seguir suas 
crenças religiosas.       

21) É importante para ela que as coisas estejam organizadas e limpas. 
Ela realmente não gosta que as coisas estejam bagunçadas.       

22) Ela acha que é importante demonstrar interesse pelascoisas. Ela 
gosta de ser curiosa e tentar entender todos os tipos de coisas.       

23) Ela acredita que todas as pessoas do mundo deveriam viver em 
harmonia. Promover a paz entre todos os grupos no mundo é importante 
para ela. 

      

24) Ela acha que é importante ser ambiciosa. Ela quer demonstrar o 
quanto é capaz.       

25) Ela acha que é melhor fazer as coisas de maneira tradicional. É 
importante para ela manter os costumes que aprendeu.       

26) Aproveitar os prazeres da vida é importante para ela. Ela gosta de 
se mimar.       

27) É importante para ela entender as necessidades dos outros. Ela tenta 
apoiar aqueles que conhece.       

28) Ela acredita que deve sempre respeitar seus pais e os mais velhos. É 
importante para ela ser obediente.       

29) Ela quer que todos sejam tratados de maneira justa, mesmo aqueles 
que não conhece. É importante para ela proteger os mais fracos na 
sociedade. 

      

30) Ela gosta de surpresas. É importante para ela ter uma vida 
emocionante.       

31) Ela se esforça para não ficar doente. Estar saudável é muito 
importante para ela.       

32) Progredir na vida é importante para ela. Ela se empenha em fazer 
melhor que os outros.       

33) Perdoar as pessoas que lhe fizeram mal é importante para ela. Ela 
tenta ver o que há de bom nelas e não ter rancor.       

34) É importante para ela ser independente. Ela gosta de contar consigo 
mesmo.       

35) Contar com um governo estável é importante para ela. Ela se 
preocupa com a preservação da ordem social.       

36) É importante para ela ser sempre educada com os outros. Ela tenta 
nunca incomodar ou irritar os outros.       

37) Ela realmente quer aproveitar a vida. Divertir-se é muito importante 
para ela.       

38) É importante para ela ser humilde e modesta. Ela tenta não chamar 
atenção para si.       

39) Ela sempre quer ser aquela a tomar decisões. Ela gosta de liderar.       

40) É importante para ela se adaptar e se ajustar à natureza. Ela acredita 
que as pessoas não deveriam modificar a natureza.       

DADOS PESSOAIS:             SEXO:  ����  Masculino      ����  Feminino    IDADE: _____anos.
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Anexo B - Inventário de Perfil de Valores Organizacionais (IPVO) 
 

Inventário de Perfis de Valores Organizacionais – IPVO 
 

INSTRUÇÕES 
Ao responder este questionário, pense na organização em que você trabalha como um todo. 

Descrevemos, a seguir, algumas organizações. Leia cada descrição e avalie o quanto cada uma dessas organizações é semelhante àquela na qual você trabalha. 

Assinale com um “X” a opção que indica o quanto cada organização descrita se parece com a sua. 
 

 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha? 

 É muito 
parecida com 

minha 
organização 

É parecida 
com minha 
organização 

É mais ou 
menos parecida 

com minha 
organização 

É pouco 
parecida com 

minha 
organização 

Não se parece 
com minha 
organização 

Em nada se 
parece com 

minha 
organização 

1. Esta organização estimula os empregados a enfrentarem desafios. 
Para ela, os desafios tornam o trabalho do empregado mais 
interessante. 

      

2. A sinceridade entre as pessoas é encorajada por esta organização. 
Ser verdadeiro com os outros é importante para ela. 

      

3. Para esta organização, todas as pessoas são tratadas com 
igualdade. Na visão dela, as pessoas merecem oportunidades 
iguais. 

      

4. Esta organização valoriza a competência. Para ela, é importante 
que o empregado demonstre as habilidades e os conhecimentos 
que possui. 

      

5. É muito importante para essa organização ajudar os seus 
empregados. Ela deseja cuidar do bem-estar deles. 

      

6. A tradição é uma marca desta organização. Ela tem práticas que 
dão continuidade aos seus costumes. 

      

7. Essa organização influencia outras organizações. Ela tem muito 
prestígio. 

      

8. Esta organização acha que é importante ser competente. Ela quer 
demonstrar o quanto é capaz. 

      

Continua 
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 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha? 

 É muito 
parecida com 

minha 
organização 

É parecida 
com minha 
organização 

É mais ou 
menos parecida 

com minha 
organização 

É pouco 
parecida com 

minha 
organização 

Não se parece 
com minha 
organização 

Em nada se 
parece com 

minha 
organização 

9. Esta organização oferece oportunidades de diversão aos 
empregados. Ela acha importante que eles tenham prazer no 
trabalho. 

      

10. É importante para esta organização ser rica. Ela quer ter lucros nos 
negócios. 

      

11. Para esta organização, é importante que os empregados se 
comportem de forma educada no ambiente de trabalho. Ela 
acredita que as boas maneiras devem ser praticadas. 

      

12. Esta organização preserva os costumes antigos. Ela respeita a 
tradição.  

      

13. Esta organização incentiva o sucesso profissional dos empregados. 
Ela estimula a trabalharem de maneira competente. 

      

14. Nesta organização, os empregados são premiados. A satisfação 
deles com a organização é uma meta importante.  

      

15. Esta organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus 
compromissos com pessoas e organizações com as quais se 
relaciona.  

      

16. Para esta organização é importante que todas as pessoas sejam 
tratadas de maneira justa. É importante, para ela, respeitar os 
direitos dos outros. 

      

17. Esta organização acha importante ter modelos de comportamento 
definidos. Para ela, os empregados devem ter um jeito correto de 
se comportar no trabalho. 

      

18. Esta organização busca o domínio do mercado. Ela quer eliminar 
a concorrência.  

      

19. Esta organização evita mudanças. Ela prefere manter sua forma de 
trabalhar. 

      

Continua  
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 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha? 

 
É muito 

parecida com 
minha 

organização 

É parecida 
com minha 
organização 

É mais ou 
menos 

parecida com 
minha 

organização 

É pouco 
parecida com 

minha 
organização 

Não se parece 
com minha 
organização 

Em nada se 
parece com 

minha 
organização 

20. Nesta organização, é importante que os empregados conheçam bem 
o trabalho que fazem. Ela reconhece os empregados competentes.  

      

21. Esta organização acha importante ser fiel a seus empregados e 
clientes. Ela cumpre seus compromissos com eles.  

      

22. Para esta organização é importante manter clubes destinados ao 
lazer dos empregados. Ela considera que a diversão é uma parte 
importante da vida do empregado. 

      

23. Esta organização valoriza empregados curiosos. Ela gosta de 
empregados que procuram se informar a respeito do trabalho. 

      

24. Esta organização gosta de empregados que mostram suas 
habilidades. Ela procura desenvolver a competência desses 
empregados. 

      

25. Esta organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante 
ser admirada por todos. 

      

26. Esta organização procura se aperfeiçoar constantemente. Para ela, o 
aperfeiçoamento é uma forma de melhorar a qualidade de seus 
produtos e serviços. 

      

27. Esta organização acredita que as regras são importantes. Para ela, 
os empregados deveriam obedecê-las.  

      

28. O respeito à hierarquia faz parte das tradições desta organização. 
Para ela, a hierarquia deve ser respeitada pelos empregados.  

      

29. Esta organização valoriza os empregados que buscam realização no 
trabalho. Ela reconhece quando um empregado tem objetivos 
profissionais. 

      

30. Para esta organização é importante ser criativa. Ela gosta de ser 
original. 

      

continua 
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 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha? 

 
É muito 

parecida com 
minha 

organização 

É parecida 
com minha 
organização 

É mais ou 
menos 

parecida com 
minha 

organização 

É pouco 
parecida com 

minha 
organização 

Não se parece 
com minha 
organização 

Não se parece 
em nada com 

minha 
organização 

31. Esta organização procura manter práticas consagradas. Ela acredita 
que é importante trabalhar sempre do mesmo modo 

      

32. Esta organização preocupa-se com a qualidade de vida dos 
empregados. Ela realiza projetos sociais que contribuem para o 
bem-estar deles.  

      

33. Essa organização tem prestígio. Ela oferece produtos e serviços que 
são respeitados pelos clientes.  

      

34. Esta organização acredita que a cortesia é importante. Para ela, as 
boas maneiras fazem parte do relacionamento entre os empregados 
e as organizações. 

      

35. Esta organização tem influência na sociedade. Ela acha importante 
ser respeitada por todos. 

      

36. Para esta organização, planejar metas é essencial. Ela considera a 
realização das metas uma prova de sua competência.  

      

37. Esta organização acha importante ser competitiva. Ela quer ganhar 
novos mercados. 

      

38. Esta organização acredita que a pessoa deve ser honesta em 
qualquer situação. Dizer a verdade faz parte dos princípios desta 
organização.  

      

39. O prazer para esta organização é obter lucros. Ela sente-se 
satisfeita quando os rendimentos superam as despesas.  

      

40. Esta organização deseja que o empregado tenha uma vida 
profissional variada. Ela valoriza o empregado que tem 
experiências profissionais diferentes. 

      

41. Nesta organização, as regras de convivência são consideradas 
importantes. Para ela, os empregados, clientes e outras 
organizações deveriam respeitá-las.  

      

continua 
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 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha? 

 
É muito 

parecida com 
minha 

organização 

É parecida 
com minha 
organização 

É mais ou 
menos 

parecida com 
minha 

organização 

É pouco 
parecida com 

minha 
organização 

Não se parece 
com minha 
organização 

Não se parece 
em nada com 

minha 
organização 

42. Esta organização considera a segurança dos negócios muito 
importante. Ela está atenta às ameaças do mercado. 

      

43. Esta organização acredita que os empregados devem aceitar o 
trabalho que têm a fazer. Para ela, os empregados devem cumprir 
suas obrigações. 

      

44. Essa organização considera a lealdade importante. Ela é leal às 
pessoas e organizações próximas dela.  

      

45. Esta organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir 
novidades. Ela encoraja os clientes a provarem produtos e serviços 
novos.  

      

46. Esta organização incentiva o empregado a ser criativo. Ela estimula 
a criação de produtos e serviços originais. 

      

47. O comportamento do empregado, nesta organização, deve mostrar 
respeito aos costumes. Para ela, a tradição deve ser preservada. 

      

48. Esta organização propõe atividades que dão prazer ao empregado. 
Na visão dela, é importante o empregado sentir-se satisfeito 
consigo mesmo.  

      

 
 

GUIA PARA APURAÇAO DOS RESULTADOS 
Fatores Itens Divisores 

Autonomia 
Bem-estar 
Realização 
Domínio 
Prestígio 
Conformidade 
Tradição 
Preocupação com a coletividade 

1, 13, 23, 26, 29, 30, 40, 46 
5, 9, 14, 22, 32, 48 
4, 8, 20, 24, 36 
10, 18, 37, 39, 42, 45 
7, 25, 33, 35 
11, 17, 27, 28, 34, 41, 43 
6, 12, 19, 31, 47 
2, 3, 15, 16, 21, 38, 44 

08 
06 
05 
06 
04 
07 
05 
07 
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Anexo C – Folder para divulgação  

                                     Fonte: Documento da empresa. 
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Anexo D - Folder para divulgação  

                        Fonte: Documento da empresa. 
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ANEXO E – Lista de tarefas 
 

Área Responsável Tarefa 
Recebimento  O responsável pela tarefa deverá fiscalizar se o material recebido 

está sendo mantido na área pelo prazo máximo de sete dias, não 
deixando o acúmulo de material no mesmo. 

Avaliação e conserto 
de máquinas manuais 

 O responsável pela tarefa deverá efetuar pequenos reparos, e 
quando necessário solicitar manutenção junto à administração, não 
permitir que outro funcionário faça por conta própria, relatar no 
histórico de cada equipamento as intervenções sofridas. 

Embalagens e estoque 
de móveis 

 O responsável pela tarefa deverá verificar se os móveis que estão 
prontos estão sendo embalados, identificados e organizado no local  
destinado para eles (loja), solicitar os materiais necessários para as 
embalagens (plástico bolha, fita adesiva, fita crepe, cobertor e etc.), 
comunicar ao setor de compras a necessidade de repor os materiais 
de embalagens. 

EPI Acabamento  O responsável pela tarefa deverá fiscalizar e fazer cumprir o uso 
correto dos EPIs no acabamento. Relatar por escrito fatos ocorridos 
quanto ao uso inadequado dos EPIs ou da recusa a usá-los.  

EPI Marcenaria  O responsável pela tarefa deverá distribuir os EPIs obrigatórios, 
coletar assinaturas nas fichas de controle, recolher os equipamentos 
usados, quando houver trocas, fiscalizar e fazer cumprir o uso 
correto dos EPIs na marcenaria. Relatar por escrito fatos ocorridos 
quanto ao uso inadequado dos EPIs ou da recusa a usá-los.  

Identificações em 
geral 

 O responsável pela tarefa deverá solicitar ao setor responsável 
identificações que estejam faltando, desatualizadas ou danificadas 
na marcenaria, no acabamento e no vestiário.  

Inspeção da oficina  O responsável pela tarefa deverá verificar se os equipamentos da 
oficina estão sendo desligados nos intervalos e ao final do 
expediente (lâmpadas, rádios, ventiladores, etc.) e solicitar ao 
responsável ou ao setor o desligamento dos mesmos, quando 
necessário. Relatar por escrito fatos ocorridos quanto ao não 
cumprimento das normas estabelecidas. 

Limpeza do 
acabamento 

 O responsável pela tarefa deverá manter o local limpo e 
organizado, verificar se a limpeza está sendo feita de acordo com o 
estabelecido (varrer, aspirar e coletar  lixo), manter as cabines de 
secagem e pintura limpas, manter o local dos materiais em uso 
organizado, limpo e identificado, relatar por escrito fatos ocorridos 
quanto ao não cumprimento das normas estabelecidas. 

Limpeza e organização 
do almoxarifado 

 O responsável pela tarefa deverá manter o almoxarifado limpo, 
organizado e identificado.  

Limpeza do  
escritório 

 O responsável pela tarefa deverá manter o ambiente limpo, 
organizado e devidamente identificado.  Observar se a limpeza está 
sendo cumprida pelos profissionais, atentando-se às suas 
responsabilidades. Relatar por escrito as dificuldades que surgirem. 

Limpeza da 
marcenaria 

 O responsável pela tarefa deverá manter a marcenaria limpa e 
organizada, incluindo a rampa do setor de acabamento, sendo que 
cada marceneiro faz a limpeza do próprio banco até a faixa branca. 
Verificar se a limpeza está sendo feita de acordo com o 
estabelecido (varrer, aspirar e coletar o lixo), manter os coletores 
nos locais determinados, solicitar a retirada de retalhos que 
estiverem em cima das máquinas e nos arredores, relatar por escrito 
fatos ocorridos quanto ao não cumprimento das normas 
estabelecidas. 

Continua 
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Área Responsável Tarefa 

Limpeza do vestiário  O responsável pela tarefa deverá manter o vestiário e os sanitários 
limpos e organizados, manter a sapateira limpa, organizada e 
identificada, retirando os objetos que não deveriam ficar no local 
(deixar apenas um par de chinelos, sapato ou tênis), verificar se a 
limpeza está sendo feita de acordo com o estabelecido, observar se 
o uso dos materiais de limpeza está de forma correta, fazer a 
atualização da ficha de controle, efetuando a troca nas datas 
determinadas, recolher objetos que não estiverem nos locais 
determinados e dar uma finalidade (calçado, toalhas, roupas, 
meias, etc.), relatar por escrito fatos ocorridos quanto ao não 
cumprimento das normas estabelecidas. 

Manutenção das 
grades de fórmicas e 
lâminas 

 O responsável pela tarefa deverá manter as grades de 
armazenamento de lâminas limpas, organizadas e identificadas. 
Solicitar, por escrito, ao responsável pelas identificações as 
etiquetas necessárias. 

Manutenção de ar-
condicionado 

 O responsável pela tarefa deverá manter os equipamentos limpos e 
em condições de uso, realizando as tarefas descritas na ficha de 
controle, solicitar a visita do técnico ou encaminhar para revisão o 
equipamento com defeito. 

Manutenção das 
grades de MDF e 
compensados 

 O responsável pela tarefa deverá manter as grades de 
armazenamento de MDF e compensados limpas, organizadas e 
identificadas. Solicitar, por escrito, ao responsável pelas 
identificações as etiquetas necessárias. 

Manutenção das 
sobras de MDF e 
compensados 

 O responsável pela tarefa deverá manter as grades de 
armazenamento de sobras de MDF e compensado limpas, 
organizadas e identificadas. Solicitar, por escrito, ao responsável 
pelas identificações as etiquetas necessárias. 

Manutenção de 
extintores 

 O responsável pela tarefa deverá manter os extintores carregados e 
dentro do prazo de validade, fixar nos locais indicados de 
identificação o seu respectivo extintor. 

Manutenção de 
informática 

 O responsável pela tarefa deverá manter os equipamentos limpos e 
em condições de uso, solicitar reparos ou manutenção junto à 
empresa responsável pela assistência técnica. 

Quadro de avisos  O responsável pela tarefa deverá manter o quadro limpo, 
organizado e atualizado, autorizar ou vetar a colocação de avisos. 

Manutenção 
preventiva – área de 
acabamento 

 O responsável pela tarefa deverá fazer o acompanhamento da 
limpeza, lubrificação e utilização das máquinas do setor 
(lixadeiras, tupia, compressores, pistolas para pintura, exaustores e 
filtros das cabines), verificar se os quadros de manutenção 
preventiva estão sendo preenchidos conforme o controle, fazer a 
atualização dos quadros, efetuando as trocas nas datas 
determinadas, encaminhando para o responsável pela manutenção 
das máquinas os equipamentos com defeito para que sejam feitos 
os reparos necessários, quando houver necessidade, requisitar a 
compra de equipamentos novos ou peças de reposição.  

Manutenção 
preventiva – área da 
marcenaria 

 O responsável pela tarefa deverá fazer o acompanhamento da 
limpeza, lubrificação e utilização das máquinas do setor, verificar 
se os mapas de manutenção estão sendo preenchidos conforme o 
controle, fazer a atualização dos quadros de manutenção, 
efetuando as trocas nas datas determinadas, relatar fatos ocorridos 
por escrito quando o uso inadequado das máquinas (cortar pregos, 
parafusos ou uso de serra inadequada para o tipo de material). 

Organização do lixo  O responsável pela tarefa deverá fiscalizar se o lixo está sendo 
armazenado corretamente nos tambores conforme as 
identificações. Deverá solicitar a retirada do lixo quando os 
tambores estivem cheios. Relatar por escrito fatos ocorridos 
quanto ao não cumprimento das normas estabelecidas. 

Continua 
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Área Responsável Tarefa 
Quadro de humor  O responsável pela tarefa deverá manter o quadro limpo, 

organizado e atualizado, verificar se todos estão colocando as 
carinhas, não autorizando que um funcionário coloque a carinha do 
outro, relatar por escrito as dificuldades que surgirem. 

Quadro de obras  O responsável pela tarefa deverá manter o quadro atualizado, 
citando nome do cliente, horário, nome do marceneiro e/ou 
lustrador. 

Limpeza do refeitório  O responsável pela tarefa deverá manter o ambiente limpo, 
organizado e devidamente identificado, relatar por escrito as 
dificuldades que surgirem. 

Regulagens de 
máquinas da marcenaria 

 O responsável pela tarefa deverá manter os equipamentos sempre 
regulados e prontos para o uso, solicitando reparos ou manutenções 
junto à administração, alertar aos usuários das máquinas e 
equipamentos para o uso correto. 

Fonte: Documento da empresa. 
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ANEXO F - Correspondência do fundador aos clientes 

      Fonte: Documento da empresa. 
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ANEXO G - Oficina antes do 5S e após o 5S 

 

 

 
Após  

Fonte: Documento da empresa. 

Antes 
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ANEXO H - Fotos do arvorismo 

 

 

 

Fonte: Documentos da empresa. 


