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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar qual a relação entre os tipos de cultura
organizacional e o desempenho econômico-financeiro nas maiores empresas de
ensino superior de capital aberto localizadas na cidade de Belo Horizonte. Este
estudo foi conduzido a partir de uma pesquisa com indivíduos do corpo de
funcionários participantes das três maiores empresas. Para tanto, realizou-se
pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Foram observados os tipos de
cultura organizacional que se manifestam nessas empresas, por meio de
questionário, com escala tipo Likert. Esse instrumento identificou os elementos
considerados de mais importância pelos gestores, coordenadores e professores
das instituições de ensino pesquisadas no desenvolvimento de uma cultura
organizacional adequada à realidade. Além disso, revelou o grau de importância
que os mesmos têm atribuído à cultura organizacional e sua relação com o seu
desempenho econômico-financeiro. Procurou-se identificar qual o tipo de cultura
predominante nessas empresas. Para análise da cultura organizacional, utilizouse a escala desenvolvida por Quinn e Rohrbaugh (1981), e para a identificação do
desempenho econômico-financeiro foram utilizados indicadores contábeis. A partir
desses dados, observou-se que existem possíveis evidências que indicam que há
relação entre cultura e desempenho. Dessa forma, os tipos de cultura
organizacional estão significativamente associados ao desempenho econômicofinanceiro. Entretanto, os resultados estatísticos apresentam limitações, pois
existem outras variáveis que possibilitam um modelo explicativo de desempenho
econômico-financeiro.

Palavras-chave: Organizações. Cultura organizacional. Desempenho econômicofinanceiro. Competitividade. Inovação.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the relationship between the types of
organizational culture and the financial performance of the leading companies
publicly traded higher education located in the city of Belo Horizonte. This study
was conducted through a survey of individuals body of participating employees
from three leading companies. Hence, it took descriptive qualitative approach.
The types of organizational culture were observed demonstrated in these
companies, through a questionnaire with Likert scale, which identified the
elements considered most important by the managers, coordinators and teachers
of the educational institutions, researched the development of an appropriate
organizational culture to the reality, beyond the degree of importance that they
attributed to the organizational culture and its relationship with its economic and
financial performance. It was sought to identify the predominant culture within
these companies. For

analysis of organizational culture, we used the scale

developed by Quinn and Rohrbaugh, and to identify the financial performance,
financial indicators were used. From these data, it was observed that there is
possible evidence indicating that there is a relationship between culture and
performance. Thus, the types of organizational culture are significantly associated
with the economic and financial performance. However, the statistics have some
limitations, because there are other variables that make an explanatory model of
economic and financial performance possible.

Keywords: Organizations. Organizational culture. Economic and financial
performance. Competitiveness. Innovation.
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1 Introdução

O tema sobre a cultura organizacional e suas implicações na vida e na dinâmica
das empresas tem sido reconhecido como de grande importância no meio
acadêmico e empresarial (Homburg, Worman & Krohmer, 1999; Perin & Sampaio,
2001). O estudo da cultura organizacional alcançou mais amplitude a partir dos
anos 80, quando houve preocupação em investigar o ambiente organizacional e a
relação do indivíduo no trabalho, objetivando explicar e predizer, nesse contexto,
o comportamento humano.

Diversos são os autores que se dedicaram a esse tema, entre eles Peters &
Watermann (1982), Deal & Kennedy (1982), Denison (1984), Cameron & Freeman
(1990) e Yeung, Brockbank & Ulrich (1991), os quais defendem que o
desempenho organizacional é resultante dos tipos de cultura e da intensidade da
força cultural apresentada pela organização.

Nesse cenário, tem-se a tomada de consciência por parte dos teóricos e
praticantes sobre a importância dos fatores culturais nas práticas organizacionais
e a confiança no fato de a cultura construir fator de diferenciação das empresas
bem-sucedidas (Santos, 1998).

Por outro lado, de acordo com Barbosa (2000), a inserção dos conceitos de
cultura pelos gestores nas organizações pressupõe a produção de melhores
instrumentos para a intervenção e compreensão da realidade. Isso pode ser
entendido na visão da cultura organizacional como vantagem competitiva e de
eficiência para as empresas.

Schein (1992), por sua vez, observa que a cultura é dinâmica, pois o aprendizado
ocorre sucessivamente, mas esse processo de evolução não identifica aspectos
intrínsecos da organização que estabilizam o grupo. Quando há problemas novos,
que necessitam de novas soluções, respostas ou estratégias, a figura dos chefes
e líderes é evidenciada, pois eles associam melhor a visão do todo, buscando
novas estratégias para atingirem os objetivos organizacionais.

13

A competência de acatar diferenças e variedades de valores é um dos pontos
mais

relevantes para

o bom desempenho das diferentes culturas na

administração do comportamento organizacional, pois a mesma investiga o
ambiente organizacional e a relação do indivíduo no trabalho e acaba alcançando
a percepção do empregado. Essa percepção influencia nos aspectos de
desempenho e produtividade. Todos esses aspectos são determinantes para os
resultados da empresa (Santos, 1998; Schemerhorn, 1999).

Sathe (1985), Schall (1983) e Schein (1984) argumentam que a força e a
congruência de uma cultura são as suas principais dimensões. Ao concentrar
seus estudos na questão da cultura, Schein (1984) destaca que a existência de
regras e valores de uma empresa orienta-se por uma cultura total, única e forte.
Assim, a força da cultura pode ser conceituada como: conformidade, estabilidade
e intensidade das experiências presentes nas organizações.

Portanto, a força cultural é a expansão em que os valores e crenças estão
inseridos no meio das empresas, que são extensos e fortemente divididos pelos
seus empregados. Pois, uma cultura forte, congruente e que embasa a estrutura e
estratégias organizacionais é mais eficaz do que aquela fraca e incongruente
(Santos, 1992).

Nesse âmbito é que se demonstra como o impacto de uma cultura organizacional
pode ter reflexos no desempenho econômico-financeiro das empresas. Existem
autores, como Gordon (1985) e Denison (1984), que fundamentam que o sucesso
econômico-financeiro pode ser atribuído a estruturas culturais fortes (Santos,
2000).

Para a verificação dos aspectos econômico-financeiros, este estudo analisa
somente as empresas educacionais de ensino superior com capital aberto
situadas na cidade de Belo Horizonte. Dessa forma, será procedida análise da
geração de resultados e rentabilidade dessas empresas, utilizando índices que
permitem verificar relações entre os resultados (lucro ou prejuízo) da empresa em
relação ao nível de venda, nível de ativos ou nível de capital investido pelos
proprietários (Matarazzo, 2003).
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Este estudo foi realizado nas empresas educacionais de ensino superior com
capital aberto situadas na cidade de Belo Horizonte e tem como base o método
delineado por Quinn e Rohrbaugh (1981), que será detalhado ao longo do
trabalho.

A presente pesquisa foi estruturada em cinco partes. A introdução descreve o
problema da pesquisa proposta, a importância do estudo, a justificativa das
escolhas das empresas, bem como os objetivos geral e específicos. A segunda
parte será dedicada à revisão literária sobre o tema, abordando principalmente o
referencial teórico. Na terceira parte descreve-se o Modelo de Valores
Competitivos (Competing Value Model), desenvolvido por Robert Quinn e Jon
Rohbaugh, em 1981, em face da identificação das diferenças culturais e das
análises, por meio de ferramentas disponíveis à mensuração e à representação
dos resultados. A quarta parte é composta pela metodologia adotada para a
realização da pesquisa e o alcance dos objetivos. Por fim, na quinta e última
parte, tecem-se as considerações sobre o trabalho, considerações gerenciais,
possíveis limitações e sugestões para pesquisas futuras.

1.1 Problematização

Conforme demonstram os resultados das pesquisas realizadas por Sathe (1985),
Schall (1983) e Schein (1984), a força e a congruência de uma cultura são as
suas principais dimensões. Isso significa que uma cultura forte, congruente e
embasada na estrutura e as estratégias organizacionais é a que mais incorpora
as características de todos os quatro tipos culturais mais eficazes do que aquela
fraca e incongruente.

O modelo intitulado Competing Value Model, de acordo com Santos (1998, p. 55),
“se traduz um instrumento eficaz para definir os tipos de cultura organizacional,
interpretar os seus atributos, estudar a cultura em termos comparativos”. Os
estudos brasileiros assimilaram as propostas desses autores de 1990 a 1999.
Rodrigues e Carrieri (2000) referem que a cultura organizacional é o segundo
mais frequente tema nos anais do Encontro Nacional de Programas de Pósgraduação em Administração (EnANPAD). Nesses encontros é destacada a
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importância dos estudos empíricos sobre cultura organizacional como variável
independente e sobre o desempenho econômico-financeiro como variável
dependente.

É importante ressaltar que as pesquisas sobre cultura organizacional enfatizam as
linhas quantitativas e qualitativas. Dessa forma, existem controvérsias de
definições sobre cultura. Carrieri e Leite-da-Silva (2006) e Martin, Anterasian &
Siehl (1988) analisam a cultura como atributos. E Santos (1992), Hofstede,
Neuijen, Ohayd & Sanders (1990), Marcoulides & Heck (1993), Santos (1998),
Ogbonna & Harris (2000), Musiello (2002), Sorensen (2002), Omaki (2005) e
Saele (2007) tratam cultura como variável quantitativa. Isso porque grande parte
dos estudos sobre cultura nas organizações apresenta subsídios aos gestores de
todas as áreas da empresa para que os mesmos ofereçam mecanismos que
suavizem as consequências de uma alteração da forma como a empresa está
inserida no mercado.

Para Padovese e Benedicto (2003, p. 2), “as empresas refletem uma combinação
de culturas. No entanto, há organizações em que determinada tipologia cultural é
dominante. O grande desafio para o gestor é equilibrar os tipos culturais, para que
a entidade alcance seus objetivos”, justificando, assim, a razão e a importância do
tema. Tendo em vista que a investigação sobre cultura organizacional servirá de
ponto de partida para atingir os objetivos organizacionais propostos neste estudo,
como também identificar qual o tipo de cultura predominante na organização ou
que tipo de cultura está relacionado ao melhor desempenho econômico-financeiro
da organização, é que se partiu das afirmações dos autores citados.

A contabilidade, nesse sentido, se apresenta como ferramenta de avaliação e
mensuração confiável do desempenho econômico-financeiro das organizações.
Além disso, representa, a médio e longo prazo, um instrumento que pode avaliar,
por meio de critérios adequados tais como os indicadores de rentabilidade, o
relacionamento de uma cultura organizacional e o relativo sucesso ou insucesso
financeiro das empresas. Esse aspecto justifica a inserção deste trabalho nas
preocupações interdisciplinares das áreas de Administração e Contabilidade
(Santos, 2000).
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Diante de tais afirmações, mostra-se a necessidade de verificar a relação dos
tipos de cultura organizacional no desempenho econômico-financeiro das maiores
empresas de ensino superior localizadas na cidade de Belo Horizonte, Minas
Gerais, com maior receita operacional bruta. O motivo dessa escolha se deve ao
fato de que essas empresas são sociedades anônimas e, por isso, são obrigadas
a publicar suas demonstrações financeiras em jornais ou veículos de
comunicação de grande circulação, facilitando a coleta e análise dos dados
econômico-financeiros.

Por todo o exposto, esta pesquisa procura investigar a seguinte questão:
Qual a relação dos tipos de cultura organizacional com o desempenho
econômico-financeiro das maiores empresas de ensino superior de capital aberto
localizadas na cidade de Belo Horizonte?

1.2 Objetivos

A partir do questionamento destacado no problema de pesquisa, foram definidos
os objetivos geral e específicos para a dissertação.
1.2.1 Objetivo geral

Analisar qual a relação dos tipos de cultura organizacional com o desempenho
econômico-financeiro das maiores empresas de ensino superior de capital aberto
situadas na cidade de Belo Horizonte.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar a tipologia de cultura das empresas.
b) Relatar

o

desempenho

econômico-financeiro

a

partir

do

balanço

patrimonial e a demonstração de resultados do exercício das empresas de
ensino superior de capital aberto situadas na cidade de Belo Horizonte.
c) Descrever as possíveis diferenças ou semelhanças das tipologias culturais
no setor educacional.
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d) Correlacionar as tipologias de cultura com o desempenho econômicofinanceiro.

1.3 Justificativa

As experiências, valores e crenças seriam os primórdios para a formação da
cultura organizacional, além dos valores da sociedade na qual a empresa está
inserida em seus objetivos organizacionais, como também as origens de uma
nação. A competitividade é outro fator para a formação da cultura organizacional,
contribuindo para o posicionamento das organizações no mercado onde estão
inseridas. Mas a variável influenciadora que aborda e fortalece a cultura
organizacional é o contato diferente com as atividades do cotidiano empresarial,
pois os gestores das áreas da empresa carecem de apoio que minimize as
consequências que a afetam.

O conhecimento da cultura organizacional e suas características é fundamental
para melhor gerenciar e administrar as empresas, segundo Tomei e Braunstein
(1993). O relacionamento entre a cultura organizacional e as práticas contábeis
gerenciais nas empresas é objeto de estudo ainda pouco explorado, o qual amplia
a possibilidade de aprofundamento nos temas.

Anthony e Govindarajan (2001), por sua vez, afirmam que o controle gerencial é
um dos vários tipos de atividades de planejamento e controle que ocorrem numa
organização, ou seja, encaixa-se entre a formulação da estratégia e o controle de
tarefas. Esses autores ponderam, ainda, que os sistemas de controle gerencial
influenciam o comportamento das pessoas. E que a cultura organizacional, a qual
abrange convicções, atitudes, normas, relacionamentos e presunções comuns, é
o fator interno mais importante que influencia a congruência de objetivos e é
definida como os atos e atitudes que levam as pessoas a adotarem-na conforme
seus próprios interesses e os das organizações.

Após a definição das diretrizes de projeções futuras que devem ser obtidas por
um processo de profunda e ampla análise de cenário, o orçamento empresarial é
o instrumento de gestão mais relevante do processo de planejamento
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operacional. Nele são sintetizadas as informações que irão orientar as atividades
de todos os gestores dos diversos níveis hierárquicos, nos períodos de
abrangência dos orçamentos elaborados.

Quanto às empresas, a contribuição esperada se deu por meio do conhecimento
oferecido pelo trabalho no entendimento das informações úteis de estratégia para
as organizações de ensino superior, evidenciando a contribuição da cultura como
um fator diferencial.

A real necessidade de exploração dos traços culturais e seus reflexos
comportamentais no dia a dia da contabilidade das organizações aqui estudadas
busca compreender e identificar quais pontos devem ser alterados e estruturados
para melhora no desempenho e performance das empresas.

Portanto, o presente trabalho visa também a contribuir para mais conhecimento
na área para o meio acadêmico, por meio da pesquisa, além de auxiliar as áreas
de interesse que desejam conhecer a relação de extrema distância entre cultura
organizacional e o desempenho econômico-financeiro. Para a sociedade, a
contribuição esperada se realizou a partir de sugestões orientadoras sobre o
mercado para as empresas de ensino superior de capital aberto localizadas na
cidade de Belo Horizonte, aumentando, assim, as possibilidades de geração de
emprego e crescimento econômico.
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2 Referencial Teórico

2.1 Cultura organizacional: aspecto conceitual

Inúmeras áreas de conhecimento científico trouxeram contribuições para o estudo
da cultura organizacional, entre elas destacam-se: Psicologia, Antropologia e
Sociologia. Segundo Ouchi & Wilkins (1985), o referido tema é predominante
entre os cientistas do comportamento e trabalhado em cerca de 600 escolas de
Administração dos Estados Unidos. Não obstante o empenho desenvolvido pela
comunidade acadêmica, a cultura organizacional permanece como um dos
assuntos mais controvertidos entre os teóricos da organização. Diversas
discussões são travadas devido aos diferentes empregos do seu conceito, cujos
limites e fronteiras precisam de consenso e precisão entre os estudiosos do tema.
Poucos são os vocábulos na teoria organizacional que possuem vasto e
controverso número de definições como este. Para autores como Schein (1984), é
de grande importância crítica analisar esse conceito tão complexo, de maneira
que isso proporcione uma base de referência comum, tanto para os que atuam
diretamente na prática empresarial como para os que pesquisam nesse campo.

Teóricos como Smircich (1983), por exemplo, examinaram as diversas
interpretações dadas pela Antropologia para a cultura. Em sua conclusão, essas
interpretações poderiam ser agrupadas em cinco diferentes classes, que
consequentemente irão definir também tópicos específicos para investigação
científica.

Estudo mais aprofundado sobre o conceito de cultura pode ser encontrado em
trabalhos apresentados por antropologistas culturais tais como Kroeber &
Klukhohn (1985), que reconheceram consideráveis 164 definições diferentes para
o vocábulo.

Muito embora se possa observar que os estudos sobre a investigação da cultura
organizacional remontam a períodos mais atuais de análises de organizações,
existem precedentes muito anteriores. Em meados de 1871, pela primeira vez foi
introduzido o conceito de cultura para uma análise de questões interculturais.
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Conforme preleciona Taylor (1990), cultura é aquele todo complexo que inclui
conhecimentos, crenças, arte, leis, moral, costumes ou qualquer outra capacidade
ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.

Entre todos os conceitos e definições encontrados na literatura acadêmica,
adotou-se para o presente trabalho a conclusão dada por Santos (2000), que
enumera três tipos de definições de cultura organizacional.

a) Tipo um – refere-se à cultura organizacional como um artefato. Os artefatos
e criações são as manifestações visíveis da cultura que incluem sua
linguagem, arte, arquitetura, tecnologia, entre outras. Isso quer dizer que
correspondem a símbolos ou simplesmente sinais que, intencionalmente
ou não, manifestam informações sobre as crenças, valores e os
pressupostos

organizacionais.

Eles

também

podem

ser quaisquer

manifestações que, a partir de sua repetição, comunicam informações
sobre a maneira como fazer as coisas na companhia. Entre os autores
desse grupo podem-se citar: Pettigrew (1979), Wilkins (1984), Jaques
(1952), Pondy (1983) e Trice & Beyer (1984) e outros.
b) Tipo dois – refere-se à cultura como um conjunto de valores e crenças
compartilhados pelos seus membros. Valores e ideologias correspondem
às regras, aos princípios, às normas, aos valores e à ética que orientam
tanto os fins de uma dada sociedade (grupo) como os meios pelos quais
são alcançados. Esse parece ser o conceito admitido entre os acadêmicos
e administradores, o qual se apresenta na maioria das publicações sobre o
tema. Deal & Kennedy (1982) afirmam que as organizações só se tornam
instituições depois que insinuam seus valores. Entretanto, existem
diferenças entre os vocábulos “crenças e valores”. A crença é tudo aquilo
que as pessoas acreditam ser verdadeiro ou não em suas mentes,
enquanto valor representa tudo aquilo que é importante para as pessoas.
Ambos fornecem a justificativa por que as pessoas e as organizações se
procedem de forma diferente. Os autores que sustentam essa posição são:
Davis (1984), Deal & Kennedy (1982), Ouchi (1981), Pascale & Athos
(1981), Peters & Waterman (1982), Davis (1984) e Quinn & McGrath
(1985).
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c) Tipo três – referem-se à cultura como um pressuposto básico. São os
valores subjacentes e tipicamente inconscientes sobre a natureza da
verdade e da realidade, da natureza humana, das relações do homem, do
tempo e do espaço. Nessa perspectiva, aqueles valores, crenças,
percepções e sentimentos compartilhados pelo grupo vão produzindo
resultados positivos e se repetindo ao logo do tempo, sendo cada vez mais
endossados e cristalizados no nível do inconsciente, transformando-se em
um pressuposto básico. São esses pressupostos que determinarão como
os membros de um grupo percebem, pensam e sentem, por isso se torna
importante decifrá-los desde o princípio. Quando se aprende a agir com
sapiência, pensa-se nesse ato, raciocina-se conscientemente em relação
aos próprios atos. Ao longo do tempo, pela repetição, passa-se a agir de
forma automática, pois o inconsciente dispara o mecanismo sempre que
houver necessidade. A crença em relação a frear e diminuir a marcha
transformou-se. Um exemplo de autor que se enquadra nessa linha de
pensamento é Schein (1981; 1984; 1985).

O enquadramento a ser utilizado no presente estudo fundamenta-se nessas três
definições sobre o conceito de cultura organizacional, uma vez que, segundo
Schein (1984), a cultura é uma interligação desses tipos. Nessa linha, podem-se
destacar Pettigrew (1979), Quinn & McGrath (1984) e Schein (1984), tão
importantes no aspecto sobre os tipos de conceito.

Segundo Pettigrew (1979), o qual se aproxima da cultura como artefato, a
definição de cultura são símbolos, linguagem, ideologia, crença, rituais e mitos.
Por outro lado, a cultura no segundo tipo é um conjunto de valores e crenças
compartilhados pelos seus membros. Dessa forma, Quinn & McGrath (1984, p.
51) afirmam que:

[...] cultura inclui, entre outras coisas, a respeito dos objetivos
organizacionais, critérios de desempenho, distribuição de autoridade,
legitimidade das bases de poder, orientação para tomada de decisões,
estilo de liderança e motivação.
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Muito embora a grande maioria dos autores tenha dificuldades em estabelecer um
conceito sobre o termo cultura organizacional, para o qual a literatura
especializada começa a dar a devida atenção, muitos ainda acompanham a linha
de raciocínio de Schein (1981; 1984; 1985).

A despeito dessa carência de consenso e exatidão entre a comunidade
acadêmica, destacam-se alguns pontos de interseção entre os diversos
pensamentos, entre os quais podem-se mencionar:

a) A cultura organizacional é um grande instrumento para tentar explicar ou
predizer o comportamento das organizações e seus membros;
b) a cultura de cada organização se parece com a individualidade de cada
pessoa humana, isto é, única e singular;
c) a cultura organizacional também acaba funcionando como um mecanismo
de controle organizacional, por meio de ações comportamentais,
reprimindo, aprovando ou estimulando estas.

As empresas, nesse sentido, gozam de cultura própria e se modificam quando as
pessoas integram-se nela. Ao investigar a cultura organizacional, deseja-se
perceber os acontecimentos, esclarecendo os procedimentos individuais e
coletivos, sendo que sua compreensão é peça-chave para o desenvolvimento das
organizações. Segundo preleciona Laraia (1997, p. 68), “o modo de ver o mundo,
as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos
sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança
cultural”.

Em decorrência de tais comportamentos sociais e inovações, a evolução é
condição sine qua non para a certeza da continuidade das empresas no sistema
capitalista atual. De igual modo, o procedimento de transformação e
assentamento das empresas é único, tal como é cada cultura organizacional.

Portanto, o exame da cultura organizacional dá subsídios para localizar a
organização nas grandes transformações que assolam o mundo, propiciando
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esclarecimento para os fatos que se mostram sem explicação, a partir da
assimilação do que está enraizado na intimidade das empresas.

2.2 Antropologia, Sociologia, Psicologia e cultura organizacional

Sob o ponto de vista da Antropologia cultural, que tem por objeto de estudo a
ciência relacionada ao homem desde seu surgimento até sua evolução natural no
universo, o homem é um animal que vive em sociedade. A Antropologia, como
objeto de estudo individual, teve seu início no século XIX e durante muitos anos
uniu-se aos interesses dos governos imperiais europeus em relação aos seus
problemas práticos e morais (Lienhardt, 1965). Essa característica inicial ficou
conhecida como Antropologia social, ou seja, o estudo do comportamento
humano inserido no contexto social.

Por outro lado, a Antropologia física analisa as peculiaridades físicas dos
diferentes ramos da espécie humana e sua posição na natureza. O estudo dos
tipos físicos mostra-se ser um assunto aproximado da Anatomia, Biologia e
Genética relacionada ao homem e sua evolução.

Conforme Durhan (como citado em Prestes, 1998, p. 120):

A opacidade da sociedade, a inconsciência dos homens em relação aos
mecanismos de produção da vida social nunca puderam ser vistas pelos
antropólogos, nas sociedades essencialmente igualitárias com as quais se
preocuparam, como resultado de ocultamento da denominação de uma
classe sobre a outra. Obviamente, é possível analisar relações de poder
nas sociedades primitivas, mas isto não é nem o fulcro nem o centro de
concepção de cultura.
Tavares (como citado em Prestes, 1998, p. 155) sugere os pontos que são
objetos de estudo e preocupação da Antropologia:

a) A cultura é parte da biologia do homem;
b) a biologia do homem é produto de sua cultura;
c) a cultura é transmitida socialmente pela aprendizagem;
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d) a cultura é um mecanismo adaptativo do homem e responsável por sua
sobrevivência e evolução;
e) a cultura é socialmente produzida;
f) a interação do homem com seu ambiente é realizada pelo aparato cultural.

A cultura, sob o ponto de vista antropológico, deve ser entendida pela relação
cultura/biologia/meio ambiente, caracterizando a perspectiva de sistemas abertos,
os quais podem ser entendidos sob dois aspectos: diacrônica e sincrônica. Sob a
visão diacrônica, a Antropologia compreende a cultura como instrumento de seu
processo histórico, ou seja, uma ligação hereditária social. Já a visão sincrônica é
caracterizada pelo estabelecimento de limites no tempo e espaço a certas
situações, prevendo as diferenças culturais e subculturais regionais.

Em resumo, a cultura no contexto antropológico é entendida a partir de diferentes
correntes de pensamento. Sob o ponto de vista evolucionista, que surgiu
juntamente com a Antropologia social em meados do século XIX, a cultura pode
ser definida como um processo evolutivo contextualizado nas características
preexistentes e na inserção de novos valores agregados, os quais geram um
processo contínuo e ininterrupto na formação cultural, destacando como principal
expoente dessa linha de raciocínio Edward B. Taylor. Nas palavras de Taylor
(como citado em Crozatti, 1998a, p. 132), o sentido etnográfico das culturas e das
civilizações são todos os elementos que integram o conhecimento, as crenças, a
arte, a moral, o direito, os costumes e outros hábitos adquiridos pelo homem em
sua evolução.

Na doutrina funcionalista, os elementos que representam os aspectos culturais de
uma sociedade eram exibidos a partir de sistemas que pudessem identificar essas
feições culturais, seja por meio de objetos tangíveis ou de instrumentos que
exprimissem suas influências comportamentais (Crozatti, 1998b). A doutrina
configuracionista, ao seu turno, diferencia-se pela sua análise da cultura de uma
sociedade por meio da chamada teoria dos sistemas, em que a complexidade de
padrões de relacionamento entre os indivíduos desse grupo específico forma a
base dos diferentes comportamentos analisados, ou seja, o conjunto de
significados existentes.
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A corrente do difusionismo aborda a interação cultural na difusão de artefatos
representativos de valores e crenças, o qual representa mais significado na
mudança organizacional. Por último, a corrente do estruturalismo, que tal como o
configuracionismo destaca a visão sistêmica da cultura, isto é, a definição de
trocas entre os grupos sociais como forma de integração dos grupos. Portanto, na
visão antropológica, dividida em diacrônica e sincrônica, têm-se as seguintes
linhas

de

pensamento:

difusionismo,

evolucionismo,

funcionalismo,

configuracionismo e estruturalismo.

Nas palavras de Crozatti (1998a, p. 132):

A visão antropológica da cultura determina que esta é representada pelo
conjunto de símbolos que são partilhados pelos indivíduos de uma
sociedade. Tais símbolos determinam o comportamento individual e do
grupo, e assumem características únicas para uma sociedade, não
importando o nível de abstração que esta consegue fazer da realidade.
Neste sentido, variando com a capacidade de abstração, cada sociedade
irá determinar seus símbolos de forma mais objetiva (ferramentas,
utensílios, decorações, etc.) ou mais subjetiva (palavras, ritos, cerimônias,
etc.). A partilha sistematizada e estruturada dos símbolos comuns é que
aglutina a sociedade em torno de seus valores, crenças e princípios.
Entretanto, na Antropologia moderna pode-se destacar o autor Edward Burnett
Tylor como um dos principais expoentes da formação dos conceitos relacionados
à cultura. Ao analisar todos os pontos relacionados à Antropologia, verificou-se
que ela está intimamente ligada ao conceito de cultura e ao modo da evolução do
homem no decorrer da história.

Em relação à Sociologia, seu objeto de estudo é a relação social entre os
indivíduos em mesmo contexto ou de grupos diferentes. Conforme leciona
Lakatos (1997), a Sociologia significa a análise sistemática dessas relações
sociais, ressaltando as características gerais comuns às classes sociais
existentes, o ambiente humano e suas inter-relações, preocupando-se com a
descrição e explicação comportamental socioglobal. Tais estudos são aqueles
relacionados às estruturas sociais.

26

Crozatti (1998b) sintetiza um modelo cultural do ponto de vista sociológico,
estabelecendo uma comparação entre a humanidade com um indivíduo, separado
por três fases, quais sejam:

a) Conhecimento: percepção da realidade;
b) linguagem: busca a comunicação com a realidade;
c) ação: interação com a realidade.

O nascimento da Sociologia se deu a partir do século XVI concomitantemente à
Revolução Industrial. A maneira de agir, pensar e produzir dos indivíduos foi
alterada sob a influência de todo o quadro histórico da Europa na época. As
invenções industriais e tecnológicas repercutiram de maneira direta para a
transformação cultural ocasionada pelo processo evolutivo. Nesse sentido, a
sociedade, por meio de seus grupos de indivíduos, suportou a transformação das
modernas formas de pensar e agir como formadoras de inovadas bases culturais.

Nesse período, o ser humano tornou-se o principal responsável pelas variações
sociais que estariam a caminho. O fundamento tradicionalista, medieval e
religioso que dominava culturalmente perdeu força, trazendo aspectos destinados
à interação humana como fator inovador primordial do convívio social.

O objeto de estudo da Psicologia é o comportamento humano. Essa afirmação foi
consagrada por Vigotski (2003, p. 39):

[...] o comportamento do ser humano se desenvolve no complexo contexto
do ambiente social: o ser humano só entra em contato com a natureza
através desse ambiente e, por isso, esse meio é o fator mais importante
que determina e organiza o comportamento humano. A Psicologia estuda o
comportamento do homem social e as leis conforme as quais esse
comportamento se modifica.
A ligação entre cultura e Psicologia se estabelece por intermédio do
desenvolvimento dessa ciência no decorrer do tempo. A forma de modificação do
homem perante a sociedade fez jus a um estudo particular mais aprofundado. O
comportamento humano frente à cultura específica merecia ser analisado com
profundidade e clareza.
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Vigostki (2003, p. 39) assegura que a Psicologia não só assume a forma de
ciência sobre os fenômenos espirituais, mas também surge como uma “nova
ciência, atualmente chamada pelos psicólogos norte-americanos de ciência do
comportamento dos seres vivos”. Isso significa que o estado da consciência
humana vincula-se diretamente às suas atitudes e movimentos que são refletidos
em seu jeito de comportar frente à sociedade e ao universo como um todo.

Na presente dissertação, o enfoque psicológico é voltado para as organizações e
o comportamento humano em seu cenário. Conforme Katz e Kahn (1978, p. 15):
“a abordagem psicológica ao estudo de problemas no mundo social tem sido
prejudicada pela incapacidade de lidar-se com os fatos da estrutura e da
organização social”. O objetivo é buscar o entendimento dos valores culturais
intrínsecos às organizações como forma de resposta às variadas indagações
comportamentais com as quais o homem está envolvido.

Depois dessas análises das relações entre Antropologia, Sociologia e Psicologia
no panorama cultural, pode-se afirmar que qualquer organização, seja ela bemsucedida ou não, possui diversas características próprias. A base de crenças,
valores, atitudes, comunicação e interação reflete a personalidade das empresas,
isto é, assim como uma pessoa física, cada organização tem sua própria cultura.

A preeminência oriental japonesa sobre o lado ocidental do mundo em relação à
cultura organizacional, mais especificamente os Estados Unidos das últimas
décadas, transformou-se na base de estudos referente à estrutura de valores e de
crenças nas organizações. As características culturais e a compreensão do
comportamento intrínseco nas empresas qualificavam o sucesso e ascensão do
desenvolvimento japonês.

Surge daí o conceito relacionado à cultura organizacional, abrangido nas
predominâncias antropológicas e sociais formadoras da cultura da empresa: os
valores, as crenças, os ritos e mitos, as normas e a comunicação caracterizando
as peculiaridades das organizações.
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2.3 Os elementos da cultura organizacional

Como foi visto anteriormente, a cultura pode ser definida como artefato que
representa a forma concreta da cultura de uma organização. São mecanismos
materiais empregados para orientar a cultura organizacional, pressionando
positiva e sensorialmente para executar atividades culturalmente manifestadas.

A descrição dos elementos que constituem a cultura organizacional, o modo como
funcionam e, ainda, as transformações comportamentais que eles incitam são
formas de conceder à cultura um cuidado mais sólido ou de uma simples
identificação. Tais elementos fornecem uma hermenêutica para os integrantes da
organização (no todo ou em parte) cuja ligação dos significados se dá como uma
coisa admitida. Todavia, em decorrência dessa admissão, percebe-se um
processo hipnótico pelo qual as mensagens e comportamentos convenientes são
alvo de aplauso e adesão, resultando a naturalização de seu conteúdo e a
transmissão espontânea aos demais membros (Freitas, 1991b).

Os artefatos culturais têm como propósito divulgar a cultura no interior da
organização. Podem se classificar em ritos, cerimônias, histórias e mitos, heróis e
tabus, normas, comunicação e símbolos. Entre outros elementos culturais,
identificam-se os valores e as crenças e pressupostos.

Os valores de uma organização são insumos definidores e identificadores dos
grupos sociais humanos, pressupostos básicos para as distinções culturais, uma
vez que orientam comportamentos, sentimentos e outras expressões típicas e
próprias de determinado grupo. Os valores são como fins socialmente escolhidos,
introjetados pelos indivíduos atuantes no sistema, de acordo com suas posições
culturalmente definidas, e que orientam suas ações nas diversas interações que
executam no seu cotidiano. É imperioso relatar que um mesmo conjunto de
valores será introjetado e operacionalizado, preferencialmente pelos indivíduos,
conforme suas localizações nos sistemas interativos em que atuam (Tavares,
1993).
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Pode-se dizer então que os valores são o direcionamento do que é mais
importante para a organização, levando em consideração o seu objetivo para
atingir o sucesso esperado. Conforme Freitas (1991b), os valores mais
enfatizados são comuns a várias organizações, entre eles estão a importância
dada ao consumidor, a busca de um alto padrão de desempenho, o foco na
qualidade e na inovação e a motivação dos empregados.

Schein (1984) defende que são os pressupostos, e não os valores, os pontos
centrais da cultura. Quando um grupo ou uma organização resolve seus
problemas coletivos, esse processo inclui alguma visão de mundo, algum mapa
cognitivo, algumas hipóteses sobre a realidade e, se o sucesso na resolução dos
problemas ocorre, aquela visão de mundo passa a ser considerada correta e
válida.

As crenças e pressupostos estão relacionados ao que é tido como verdade na
organização, levando à internalização dessas crenças. Segundo Peter &
Waterman (apud Freitas, 1991b), as crenças de empresas tidas como de alto
padrão estão relacionadas à importância de ser “o melhor”, com a preocupação
com os detalhes da execução, em focalizar as pessoas como indivíduos,
proporcionar assistência e qualidade superiores, possuir membros inovadores, ter
a informalidade como estímulo à comunicação e buscar lucros e crescimento
econômico. O reforço e a difusão dessas crenças são atribuídos aos
administradores que, a partir de suas ações, vão repassando tais crenças aos
demais atores organizacionais.

Os artefatos culturais são utilizados para estabelecer uma linguagem na
organização. Segundo Smircich (1983), são meios de comunicação pelos quais
as regras são transmitidas, além do que facilitam a socialização. Fleury e Fisher
(1996) asseguram que é uma forma de tornar a cultura concreta na organização.
É pela comunicação que as normas e os valores são afirmados.

Os membros da organização assimilam a cultura vigente quando a entendem e a
internalizam. Os artefatos culturais são importantes, principalmente num processo
de inovação da cultura. Estruturam a cultura indiretamente, por meio de jornais de
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circulação interna, festas e comemorações, ritual e cerimônias, prêmios e
cartazes, etc. (Damanpour, Szabat & Evan, 1989).

A cultura torna-se consistente a partir da história da organização, incluindo o
depoimento dos heróis que a compõem, as solenidades de recompensas para o
membro destaque, os mitos utilizados, os jornais internos que transmitem
mensagens, normas, deveres e direitos dos membros (Freitas, 1991b). A
utilização de artefatos determina uma estratégia para que os membros se
adaptem à cultura vigente e suas mudanças, a fim de criar um mesmo modo de
agir, pensar e sentir considerado adequado pelos indivíduos.

Os artefatos podem ser verbais, comportamentais e físicos. Os primeiros são os
mitos, os heróis, os tabus e as histórias. Os comportamentais são os rituais e as
cerimônias. Por último, os físicos, as normas e símbolos (Killman, Saxton &
Serpa, 1988).

Os mitos, considerados artefatos verbais, relacionam-se a histórias fictícias
consistentes com os valores organizacionais. São narrativas dramáticas de
eventos imaginados, com o objetivo de explicar origens e transformações das
coisas. Feyersen e Lannoy (como citado em Chanlat, 1993, p. 144) entendem que
o mito é um fator relevante para a construção das crenças, valores e identidade
organizacional. O mito emana de civilizações, modernas ou não, tendo como
função explicar a conexão entre o saber e o agir, o passado e o presente,
possibilitando a transformação da imaginação em rituais que se estabelecem
entre os membros da organização.

Ao transpor-se o mito para as organizações, cria-se uma mitologia, que é o
conjunto de histórias ali acontecidas e as mais variadas interpretações dadas aos
fatos que constituem a realidade vivida interna e externamente. Um conhecido
mito é o da Grande Família, em que se constrói uma imagem de camaradagem e
confiança na organização, com o propósito de substituir o conflito entre capital e
trabalho por cooperação. Esse mito está fundamentado em duas concepções.
Uma da família como eixo da sociedade, fundamental para a sobrevivência da
espécie humana, caracterizada pela ajuda mútua entre os membros, que demarca
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uma visão positiva da organização. A outra se fundamenta na dominaçãosubmissão como necessidade fundamental da família (Freitas, 1991b).

Enquanto os mitos referem-se às histórias consistentes com os valores da
organização, porém que não são sustentadas pelos fatos, considera-se como
histórias as narrativas baseadas em eventos ocorridos, que informam sobre a
organização, reforçam o comportamento existente e enfatizam como esse
comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. As histórias, classificadas
como artefatos verbais, são narrativas baseadas em fatos, podendo-se misturar o
verdadeiro com a ficção. Elas divulgam os exemplos concretos de fatos passados,
detalham situações específicas, descrevendo sobre a época e o local em que
ocorreram (Wilkins como citado em Freitas, 1991b, p. 55).

As histórias têm a função de organizar as crenças sobre a organização e o seu
sistema de valores, atuando como um guia que ajuda os seus membros a
compreenderem como as “coisas são feitas”. Dessa forma, as histórias têm papel
central

na

conformação

organizacionais.

As

dos

histórias

comportamentos
são

simbólicas

ou
e

ações
flexíveis,

dos

membros

podendo

ser

reinterpretadas e mudadas de acordo com a situação em que serão aplicadas
(Freitas, 1991a).

Os heróis são figuras simbólicas classificadas como artefatos verbais. Deal &
Kennedy (1982) consideram-nos pivôs de uma cultura forte, por apresentarem
caráter motivador, despertando capacidades que podem estar sublimadas. Heróis
são dirigidos pela ideia da criatividade, inspirando os membros da organização,
expandindo um senso de responsabilidade que consiste em cada qual dar o
melhor de si para o progresso da empresa.

Os tabus têm o relevante papel de orientar o comportamento dos membros da
organização, demarcando áreas de proibições e colocando em evidência o
aspecto disciplinar da cultura, com ênfase no não permitido. Eles demarcam as
áreas de proibição, com o objetivo de orientar o comportamento organizacional e
manter a disciplina, enfatizando o não permitido (Freitas, 1991a).
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Deal & Kennedy (1982) os definem como rituais que atrasam o desenvolvimento
da organização, como, por exemplo, a discriminação de mulheres e negros, que
não participam de reuniões, eventos decisivos para os quais poderiam contribuir
apresentando soluções, instaurando ideias. Essas diferenças sociais na
organização não são demonstradas, mas podem ser percebidas, indiretamente, a
partir das relações entre discriminados e discriminantes. Rosa (1994) assegura
que a organização foi instaurada por homens, até porque, desde o século XIX,
eles têm posição privilegiada. As mulheres permanecem no oposto, como
assalariadas subqualificadas. O preconceito que sofrem na sociedade repercute,
também, nas suas funções profissionais e em sua vida privada, determinada pelo
modo como vive sua condição de mulher.

O trabalho feminino na organização é discriminado acentuadamente, segundo
Rosa (1994), principalmente em virtude dos estereótipos tais como: mulher não
faz esforço físico, realiza tarefas menos complexas, manuais, têm menor carga de
responsabilidade e baixa perspectiva promocional. Em consequência, a
remuneração é menor que a do sexo masculino, menores cargas de trabalho,
sendo mulheres

controladas

de forma severa

pelos

trabalhadores. As

organizações justificam essas atribuições, legitimando as mulheres como
incapazes de ocupar certos cargos por falta de conhecimentos, por estarem
satisfeitas, por não terem ambições. E, sobretudo, tudo isso acontece por estarem
submetidas a uma sociedade predominantemente masculina.

Miltroff & Killmann (1985) afirmam que os tabus são subprodutos de
acontecimentos que provocaram a negativa do próprio acontecimento. Isso
significa que um tabu pode ter origem numa tragédia ocorrida na organização e
que não quer ser lembrada. Dessa maneira, o tabu é algo do que não se fala, do
que não se evidencia e se procura ao máximo nem mencionar, mas que está ali,
participando, mesmo que invisivelmente, do cotidiano das pessoas.

A questão do humor, como argumenta Freitas (1999), tem ligação pertinente com
os tabus nas organizações. O humor, além de aliviar tensões, simbolizar
camaradagem e humanizar pessoas e tarefas, serve também para transmitir de
maneira leve o que é pesado, para tornar sustentável a leveza do pesado, para
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sinalizar de maneira descomprometida o que deve ser tomado como
comprometedor. Apreender o código de linguagem humorístico de uma
organização é decifrar em parte as áreas demarcadas como “perigo”, como
“constrangedor” e como “tabu”.

As organizações zelosas de suas culturas costumam não reconhecer a existência
de tabus, elemento importante para preservar aquilo que realmente é tido como
zona proibida (Freitas, 1999). O fato de não serem reconhecidos não significa que
não existem. Se for certo que as organizações têm valores considerados
positivos, também é certo que elas têm uma definição, ainda que implícita, daquilo
que deve ser excluído, que não pode nelas encontrar algo e que, no entanto, não
deve ser falado. Quando se fazem perguntas sobre um tema atual e inquietante,
como, por exemplo, o preconceito contra as mulheres executivas, não raro as
respostas vêm em forma de “humor”: “não é nossa empresa que tem preconceito,
nosso cliente é que não gosta de tratar de assuntos financeiros com mulheres”;
ou “as mulheres são fantásticas no controle de qualidade, mas para tomar
decisões são muito emotivas”; ou, ainda: “a empresa não tem preconceito, mas a
tarefa é machista”. Em todo caso, ficar atento ao humor nas organizações é uma
boa forma de ter acesso ao que normalmente se mascara, se oculta e se nega no
risco malicioso.

Os ritos, rituais e cerimônias representam os artefatos comportamentais, são
atividades planejadas pela organização, executados a partir de interações sociais.
Do ponto de vista antropológico, o rito pode ser visto como uma sequência de
comportamentos rigidamente prescrita, envolvendo símbolos que transmitem
cadeias condensadas de significados, expressando a visão de mundo, normas de
conduta e valores de um grupo social delimitado culturalmente (Tavares, 1993).
Ritos podem envolver elaborações dramáticas que consolidam várias formas
culturais em um único evento. Os membros de uma organização comungam
expressões corporais que delimitam um código comunicativo. Esse conjunto de
comportamentos constitui um ritual (Feyrensen & Lanoy como citado em Chanlat,
1993; Trice & Beyer, 1984). Ao realizar um resgate da noção antropológica dos
ritos das sociedades primitivas e compará-los com os ritos das organizações
contemporâneas, Trice & Beyer (1984) sistematizaram seis tipos de ritos que se
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destinam a manter a unidade e a identidade organizacional: os ritos de passagem;
integração; degradação ou de exclusão; reforço; renovação e de mediação de
conflitos.

Os ritos de passagem servem para facilitar a mudança de status, seja por
introdução do indivíduo na organização ou no retreinamento pessoal (tomam-se
como exemplo as aposentadorias ou as atividades de integração).

Os ritos de degradação são usados para dissolver identidades sociais e retirar o
seu poder (como, por exemplo, os afastamentos ou as demissões).

Os ritos de reforço são a apresentação pública dos resultados organizacionais
positivos, a fim de enfatizar as identidades sociais e seu poder. O reconhecimento
público de um funcionário motiva os outros membros para que atinjam o mesmo
resultado.

Os ritos de renovação visam renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar seu
funcionamento, como programas de desenvolvimento organizacional, assistência
ao empregado, a fim de encontrar soluções para os problemas existentes.

Os ritos de redução de conflitos são usados para restaurar o equilíbrio das
relações sociais perturbadas, reduzindo o nível de conflitos e agressões, os quais
podem ser causados pela hierarquia da autoridade formal, divisão do trabalho,
recursos e poderes diferenciados e idade dos grupos.

Enfim, os ritos de integração permitem a liberação de emoções e o afrouxamento
temporário das normas, mantendo as pessoas comprometidas com o sistema
social. Essa classificação diz respeito aos artefatos físicos, considerados como a
arte da organização, aspectos tangíveis que possibilitam às pessoas ouvir, ver,
sentir, incorporar a cultura, sendo representados pelas normas e símbolos.
Normas são as regras que definem o comportamento que é esperado, aceito e
depois sancionado. Padronizam os modos de agir do indivíduo a partir de
situações delimitadas e esperadas, por meio de um documento escrito.
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Segundo Schall (1983) e Kotter e Heskett (1994), normas são:

Meios comuns ou difusos de agir que são encontrados em um grupo e
persistem porque os membros do grupo tendem a se comportar de modo a
ensinar essas práticas (e também os valores compartilhados) a novos
membros, recompensando os que se adaptam e punindo os que não o
fazem (Schall, 1983, p. 98).
Toda organização é regida por normas a fim de delimitar os padrões, valores e
comportamentos dos grupos. As normas conduzem à ética, à moralidade, à
instituição das leis relacionadas aos conceitos de bom e mau, certo e errado, de
dever e direito, para padronizar os comportamentos. Em qualquer grupo humano
pode haver tendência à transgressão das regras, devido ao fato de que o grupo
deve sempre compreender meios institucionalizados que estabeleçam punições.

As normas referem-se ao comportamento esperado, formal ou não, que é
repassado aos indivíduos na organização por intermédio de outros elementos
culturais. Segundo Freitas (1991a), a norma é o comportamento sancionado, a
partir do qual as pessoas são recompensadas ou punidas, confrontadas ou
encorajadas ou postas em ostracismo quando as violam.

Símbolos são os objetos ou sinais visíveis utilizados para disseminar a
comunicação da cultura. Segundo Fleury e Fisher (1989), os símbolos agem
como instrumento de comunicação, constroem uma identidade organizacional e
atribuem significações à cultura. Killmann et al. (1988) consideram-nos
instrumentos condensadores da cultura, dando como exemplos os jornais de
circulação interna, os quais possibilitam uma comunicação entre os membros, por
meio de recados, novidades da semana, curiosidades. Os símbolos designam
objetos, podendo evocar múltiplos significados, servindo como veículo informativo
das

concepções

organizacionais,

funcionando

como

o

vocabulário

da

organização, delineando a construção dos valores referentes ao uso e à
distribuição do poder e legitimando-o com base em mitos e rituais (Pettigrew,
1979).
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Os símbolos dão significado ao comportamento expressivo, por relacionarem os
padrões observados externamente às imagens mentais. É a partir deles que as
ideias e os pensamentos são convertidos em objetos mentais externos
representativos. A apresentação artística dos mesmos é convencionada
culturalmente, adquirindo significados diferentes em culturas diversificadas. Os
símbolos são uma forma de persuasão por usarem códigos próprios entendidos
pelos componentes do grupo que criaram a referida codificação.

A comunicação, como um dos elementos culturais, é abordada como processo.
Conforme Schall (como citado em Freitas, 1991a, p. 43), as pessoas interagem
por

meio

da

troca

de

mensagens

por

verbalizações,

vocalizações

e

comportamentos não verbais. Após o seu uso repetido, os significados
anteriormente negociados tornam-se aceitos e assumidos. O comportamento que
reflete esses significados é transformado em modelo e assume sentidos gerais ou
específicos para os atores envolvidos. Segundo o autor, os modelos refletem e
reforçam valores e crenças dos atores, sendo repassados para os demais via
modelagem, instrução ou correção.

2.4 Cultura organizacional versus clima organizacional

É muito comum entre os acadêmicos confundir os conceitos de cultura e clima
organizacional. Por isso, torna-se importante trazer essa discussão para o
presente trabalho, como uma forma de aspergir luzes sobre o assunto. Passa-se,
primeiramente, à análise de como alguns autores tratam sobre clima
organizacional. Litwin (1971) apresenta o conceito de clima organizacional como
sendo a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é conhecida
ou experimentada pelos membros da organização, o qual pode influenciar no seu
comportamento. Pode-se também encontrar a definição de clima organizacional
sob o ponto de vista de Chiavenato (2003, p. 105). O termo clima organizacional
refere-se

especificamente

às

propriedades

motivacionais

do

ambiente

organizacional, ou seja, àqueles aspectos do ambiente que levam à provocação
de diferentes espécies de motivação: é o sumário do padrão total de experiências
e valores de incentivos que existem em dado conjunto organizacional.
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Para Lacombe (2005), o clima organizacional deve ser definido como uma
reflexão entre a satisfação dos funcionários e o ambiente interno da organização,
isto é, vincula-se à motivação, à lealdade, à colaboração mútua, bem como aos
relacionamentos internos que acontecem nas organizações, seus sentimentos,
emoções e integração entre as equipes.

Isso significa que o clima age diretamente no comportamento dos funcionários de
uma organização, de tal forma que influencia na motivação, na produção do
trabalho, na satisfação e na qualidade de vida das pessoas que fazem parte
dessa organização. Elas dependem dessa motivação de seu potencial humano
para chegarem a alcançar os resultados almejados.

Segundo Souza (1978), faz-se mister que o administrador entenda em que
consiste o clima organizacional, pois é com base em sua concepção que ele pode
estimular a motivação dos funcionários. A eficácia da organização pode ser
incrementada por meio de uma criação do clima organizacional que realize tanto
as necessidades de seus membros, como também canalize esse comportamento
motivacional em direção ao caminho para alcançar os objetivos organizacionais.
Conclui-se, desse modo, que o clima organizacional está relacionado ao grau de
satisfação que o colaborador demonstra ou não diante da organização onde
trabalha, ao ambiente organizacional e à execução do trabalho em si.

Entretanto, o conceito de clima difere do de cultura organizacional, muito embora
ambos estejam inter-relacionados. O clima organizacional é uma expressão da
cultura organizacional, a partir do qual a mesma se manifesta. Schwartz & Davis
(1981) demonstram muito bem essa distinção entre clima e cultura. Segundo eles,
as pesquisas sobre clima organizacional são aquelas que “medem a temperatura”
da organização e servem de base para determinar as causas de falta de
motivação

dos

funcionários,

oriundas

da

pouca

clareza

dos

objetivos

organizacionais, insatisfação com salários, carências de oportunidades de
crescimento profissional e promoções. Essas causas de insatisfações, quando
superadas, recuperam a motivação, resultando em melhores desempenhos
pessoais. A cultura, por sua vez, está relacionada aos padrões de crenças e
expectativas compartilhadas entre os membros da organização. Tais crenças e
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expectativas geram regras que acabam modelando o comportamento de tais
indivíduos e grupos dentro da organização.

O que verdadeiramente o clima avalia é a consistência entre a cultura
preponderante e os valores individuais dos empregados. Se tais empregados
escolhem os valores da cultura, o clima é considerado “bom”. Entretanto, se isso
não ocorre, o clima é considerado “ruim” e provavelmente a motivação e o
desempenho vão acabar sendo influenciados. Nesse diapasão, o clima tem
natureza mais transitória e pode ser administrado em curto prazo, enquanto a
cultura envolve mudanças organizacionais mais difíceis e normalmente de longo
prazo.

Os estudos sobre cultura organizacional estão mais concentrados nas crenças,
valores e pressupostos básicos compartilhados, já os estudos sobre clima
pretendem descrever mais os aspectos específicos ou fatores do ambiente interno
da organização. Conforme Schein (1981), clima e cultura organizacionais são
opostos somente no sentido de que eles estão localizados em diferentes níveis da
consciência. Tanto clima quanto cultura estão relacionados conceitualmente.
Cultura e clima tentam, ao mesmo tempo, identificar o ambiente que afeta o
comportamento das pessoas na organização. A cultura pertence a alto grau de
abstração, enquanto o clima organizacional se manifesta da própria cultura.

2.5 Modelos de estudo de cultura organizacional

Para exame mais aprofundado dos pontos mais relevantes da cultura
organizacional, faz-se necessário apresentar os modelos culturais propagados
pelos diversos autores na literatura específica. A indagação sobre a cultura
organizacional autoriza o mapeamento mais detalhado do ambiente íntimo do
empreendimento e servirá de base para alcançar os objetivos almejados pelas
empresas, bem como identificar qual o perfil cultural mais preponderante na
organização ou que tipo de cultura está relacionado ao melhor da organização.
Passa-se, então, à descrição de alguns desses modelos.
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O modelo instituído por Handy (1978) estabelece uma relação entre quatro tipos
de cultura, como demonstrado na Tabela 1 em seguida:

Tabela 1
Tipos de cultura organizacional: modelo Handy
Tipos
Cultura do Poder

Conceitos
Há insuficientes regras e procedimentos e acreditam no potencial
do indivíduo. Avalia por resultados e reage ligeiramente às
mudanças.
Cultura de Papéis
O ambiente é comum e burocrático: os indivíduos são lógicos e
racionais. Caracterizada por metodologias e normas. A cultura é
devagar em perceber quando há necessidade de mudanças.
Cultura da Tarefa
Encaminhada para o trabalho ou projeto em equipe. Cultura
adaptável e de difícil controle.
Cultura das Pessoas
O indivíduo é o alvo central e a estrutura é a menor possível.
Fonte: Handy, C. (1978). Como compreender as organizações. (p. 202). Rio de Janeiro: Zahar.

Handy (1978) apresenta uma tipologia cultural cujo foco de análise está na
influência exercida pela cultura sobre estruturas, sistemas organizacionais e
elementos capazes de influenciar o comportamento dos indivíduos nesse
contexto. Segundo o autor, o grau de formalização e planejamento, o
balanceamento esperado entre conformidade e iniciativa dos membros, as regras,
os tipos de pessoas que emprega e o status da empresa frente ao mercado são
parte da cultura da organização que se manifesta fisicamente no tipo de
instalações e estruturas adotadas.

Já Deal & Kennedy (1982) vislumbram uma tipologia cultural a qual é formada
pelos seguintes tipos que se apresentam na Tabela 2:
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Tabela 2
Tipos de cultura organizacional: modelo Deal & Kennedy
Tipos

Conceitos
Combina elevado risco e eficientes
respostas, destaque na rapidez do trabalho.
A competição interna é árdua e não existem
recompensas; o objetivo dos membros da
organização é ser o melhor.
Cultura Trabalho Duro
Combina baixo risco e eficientes respostas; a
(Work Hard/Play Hard)
cultura destaca o valor de sua atividade pela
quantidade de trabalho. O indivíduo por si só
tem pouca importância, assim as equipes
são mais ligadas com as suas ações do que
com a própria empresa.
Cultura Apostar em Sua Empresa
Combina alto risco e pouca eficiência nas
(Bet-Your-Company)
respostas, os valores da empresa enfatizam
o futuro e focam decisões de longo prazo,
com grandes investimentos em pesquisa e
desenvolvimento.
Respeitam-se
a
autoridade, a competência técnica e o
conhecimento compartilhado.
Cultura de Processo
Combina baixo riscos e pouca eficiência nas
(The Process Culture)
respostas, a motivação de fazer ou deixar de
fazer um negócio é reduzida. Eventos
comuns são relevantes na organização. E o
aperfeiçoamento técnico é representativo.
Fonte: Deal, T. E., & Kennedy, A. (1982). Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life.
(p. 104). Reading, MA: Addison-Wesley).
Cultura Macho
(Tough Guy)

O arcabouço cultural de Deal & Kennedy (1982) aproxima-se das abordagens
antropológicas para o estudo da cultura, ao privilegiar em suas análises os ritos e
os rituais, enfatizando a importância dos mitos, estórias de sucesso, heróis e
características específicas dos sistemas de valores da organização. Para esses
autores, organizações eficientes possuem culturas fortes que divulgam seus
valores, identificam e exaltam indivíduos considerados exemplares e encorajam a
realização de rituais e cerimônias de reconhecimento.

Donnely (1984) elaborou uma tipologia cultural, formada por três tipos: excelente,
vaga e horrível, conforme demonstrado na Tabela 3:
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Tabela 3
Tipos de cultura organizacional: modelo Donnely
Tipos

Conceitos
O plano de ação é atacado pela maioria dos membros da
organização e faz parte das tomadas de decisões, os
indivíduos percebem que fazem parte de uma equipe.
Vaga
Estabilidade interna é decorrente de altas regras, impostas
por leis ou pelo amadurecimento organizacional, em
consequência existe pouca motivação para mudanças.
Horrível
O processo de tomada de decisão baseia-se no sistema de
tentativa e erro, sem planejamento.
Fonte: Donnely, R. (1984, maio-jun.). The interrelationship of plannig with corporate culture on the
creation of shared values. Managerial Planning, 32(6), 8.
Excelente

A tipologia de Donnely (1984) relaciona cultura a planejamento. Considera a
influência que os líderes organizacionais exercem sobre cultura, em virtude da
estrutura. O modelo afirma que as atitudes, valores, ética, estilos de vida e a
personalidade dos dirigentes criam a cultura da empresa.

Sethia & Glinow (1985) elaboraram um modelo de tipologia cultural composto de
tipos de cultura (Tabela 4):

Tabela 4
Tipos de cultura organizacional: modelo adaptado de Sethia e Glinow
Tipos
Cultura apática

Conceitos
Não existe motivação individual, é indiferente quanto à sua
produção, liderança apática, refletindo ou sendo reflexo de um
estado geral de desmoralização na empresa.
Cultura cuidadosa
Ajuda o bem-estar de seus membros, sem impor desempenho.
Geralmente é a que faz parte de uma cultura paternalista. Esse
tipo de cultura faz com que as empresas não sobrevivam em
ambientes pouco competitivos e podem até desenvolver em
alguns momentos, devido à insistência de seus membros.
Cultura exigente
Voltada para o alto grau de produtividade. Como forma de
incentivo, as recompensas são altas, dadas na forma de bônus e
outros tipos de incentivo, com base na produtividade. Portanto,
essas recompensas não são estáticas. Esse tipo de cultura dentro
das organizações valoriza o sucesso individual imediato.
Cultura interativa
Foca o potencial dos indivíduos com a expectativa de obter
grande desempenho, caracteriza-se por valorizar as pessoas e
conseguir extrair delas o melhor, por meio de desafios
significativos. A preocupação com as pessoas não é paternalista,
mas existe respeito pelos membros. Há foco no sucesso do grupo
ou da empresa como um todo e não foco no sucesso individual,
ao contrário da cultura exigente.
Fonte: Sethia, N., & Glinow, M. A. (1985). Arriving at four cultures by managing the reward system.
In: R. H., Killmann, M. J., Saxton, & R., Serpa. (orgs). Gainig controlo f the corporate culture. (p.
400-420). San Francisco: Jossey Bass, p. 302.
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O modelo de Sethia & Glinow (1985) associa a cultura ao sistema de
recompensas da organização. É um modelo no qual a cultura organizacional
influencia o sistema de recompensas diretamente a partir da filosofia de recursos
humanos, e esse sistema de recompensas influencia a cultura de forma direta ou
intermediada pela qualidade dos recursos

humanos.

Esse sistema de

recompensas pode ser definido como o conjunto das recompensas disponíveis e
os critérios pelos quais os membros da organização se qualificam para recebêlas.

O chamado modelo do Competing Value Model declara que as organizações
podem ser classificadas conforme os traços culturais comuns. Essa pedagogia se
apresenta como uma ferramenta eficaz para determinar os quatro tipos de cultura
organizacional, quais sejam: cultura clã, inovativa, mercado e hierárquica, para
explicar as suas características e analisar a cultura comparativamente. Essa
técnica é conhecida como Tipologia Cultural de Quinn (Quinn & Kimberly, 1984).

No presente trabalho, decidiu-se por adotar o modelo do Competing Value Model,
tendo em vista que ele já foi testado e avaliado em outras pesquisas empíricas e
se mostrou ser a melhor técnica para esta pesquisa.

2.6 Modelo do Competing Value Model

Antes de adentrar nos quadrantes culturais da Tipologia de Quinn, é
imprescindível trazer à tona as origens históricas desse modelo em referência.

A busca por uma definição sobre a eficácia organizacional sempre rendeu
consideráveis discussões na teoria administrativa. Em razão disso, ainda
persistem posições contraditórias entre os acadêmicos a despeito dos critérios
que servem de base para definição do conceito em questão. Estudiosos
observam que, desde muito tempo, os critérios de eficácia dispostos na vasta
literatura

são

numerosos,

imprecisos,

conflitantes

e

exprimem

diversas

contradições (Steers, 1975). As discussões prosaicas sobre as vantagens a
respeito de determinado modelo em relação aos demais também são bastante
corriqueiras.
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Nesse quadro confuso, indaga-se sobre o que seria preciso para produzir uma
estrutura teórica adequada. Na opinião de Steers, o primeiro passo é identificar
todas as variáveis no domínio do termo “eficácia” e, daí, então, determinar
homogeneidade entre elas. Campbell (1977), na busca de atrair alguma
ordenação aos indicadores utilizados para medir a eficácia organizacional, propôs
uma metodologia anteriormente usada por Steers. As medidas foram então
submetidas à técnica estatística de análise fatorial e 30 critérios foram reunidos.

Vários autores também contribuíram para o assunto em questão, apresentando
lista de variáveis que identificavam as organizações eficazes. Entretanto, elas
permaneciam diferindo de um estudo em comparação a outro, pois dependiam,
parcialmente, da forma como os pesquisadores empregavam ou definiam o
conceito. Quinn & Rohrbaugh (1981), estudiosos americanos, aspiraram a
revisitar o assunto de maneira diversa. Eles questionaram os teóricos e
pesquisadores da área sobre o que pensavam a respeito da organização eficaz.
Dessa forma, as conclusões a que chegaram foi o resultado de um trabalho que
iniciou com um estudo exploratório, utilizando um leque de sete especialistas, e
um segundo estudo do qual participaram 45 acadêmicos da área.

Os estudos empíricos mais recentes têm preferido adotar duas abordagens
existentes ao avaliarem as relações entre cultura organizacional e desempenho
organizacional. Primeiramente, a cultura se destaca como uma variável
independente, enquanto o desempenho econômico-financeiro se demonstra como
variável dependente. Nesse sentido, podem-se citar trabalhos de autores como
Peters & Watermann (1982) e Santos (1992; 1998; 2000). Já no segundo, a
causalidade demonstra o contrário, isto é, a cultura como variável dependente e o
desempenho independente. Conforme Santos (1998, p. 48), “os resultados
obtidos mostraram pouco apoio para tal argumento”.

Na presente dissertação, adotaram-se as seguintes variáveis: desempenho
econômico-financeiro como variável dependente; e os tipos de cultura, como
independente, conforme a tipologia do modelo de Quinn & Kimberly (1984), que
emprega o método quantitativo para avaliação da cultura. Além disso, classifica a
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cultura em quatro grupos de tipologia, quais sejam: grupal ou clã, inovativa ou
adhocrática; hierárquica; racional ou mercado (Figura 1).

Figura 1 - Tipologia de Quinn.
Fonte: adaptada de Santos, N. M. B. F. (1992). Impacto da cultura organizacional no desempenho
das empresas, conforme mensurado por indicadores contábeis. 1992. 200 f. Tese (Doutorado em
Contabilidade) – Programa de Pós- Graduação do Departamento de Contabilidade e Atuária da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São
Paulo).

A tipologia do clã ou grupal resume-se no desenvolvimento de recursos
humanos e prioriza, primordialmente, a participação dos integrantes envolvidos
com a organização no processo decisório, com trabalho em equipe dos líderes e
empregados, com remuneração fundada na promoção da equipe e não no
desempenho individual. A principal obrigação dos gerentes é capacitar os
empregados e facilitar sua integração por meio do trabalho em equipe (Quinn &
Kimberly, 1984). Essa tipologia baseia-se em normas e valores ligados à filiação.
A autoridade é muito bem-aceita se é derivada de membros envolvidos no
sistema há bastante tempo (Santos, 2000).

Por outro lado, o tipo de cultura inovativa ou adhocracia é atravessada por
pressupostos de mudança, admitindo alguns riscos, abertos à ruptura de
paradigmas; tem inclinação a prever o futuro e é considerada receosa para
conseguir recursos, apoio e imagem extra (Quinn & Kimberly, 1984). Os líderes
nesse tipo de cultura costumam ser empreendedores e idealistas.

A tipologia hierárquica, por sua vez, revela os valores e normas ligados à
burocracia. A cultura é orientada por pressupostos de estabilidade; funcionários
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assimilam a autoridade formalmente determinada; e de regras e regulamentos
impostos. Os fatores de motivação são segurança e ordem; os líderes
habitualmente costumam ser conservadores e prudentes, primordialmente nas
questões de natureza técnica (Quinn & Kimberly, 1984).

Enfim, a tipologia de cultura de mercado ou racional visa atingir resultados
organizacionais satisfatórios a partir de competitividade e produtividade, que
serão obtidos por meio de um destaque no posicionamento e no controle externo.
Esse tipo de cultura traduz que quanto maiores o desempenho e os resultados,
maior é a remuneração (Quinn & Kimberly, 1984).

Cada um dos modelos culturais repercute uma orientação para o estilo do
processo de informação. Na cultura grupal, utiliza-se a informação coletiva, tal
como participação e consenso, com o objetivo de alcançar o envolvimento das
pessoas no processo organizacional. Na cultura inovativa, por sua vez, o
processo de informação é intuitivo (ideias, inspiração, criatividade), buscando-se a
revitalização e inovação organizacional. Já na cultura hierárquica há o emprego
do processo de informação formal (documentação, regras), visando obter
estabilidade e continuidade organizacional. Então, na cultura racional usa-se o
processo de informação individual (julgamento lógico e senso de direção), com o
intuito de atingir melhores resultados organizacionais (Santos, 2000).

É importante frisar que cada tipo cultural tem outro perfil que lhe é seu oposto.
Nesse sentido, a cultura grupal, a qual prioriza flexibilidade e enfoque interno, se
opõe nitidamente ao tipo racional, que se baseia em controle e direcionamento
para o ambiente externo. A cultura inovativa tem como ponto principal a
flexibilidade e enfoque externo, sendo oposta diretamente ao modelo hierárquico,
o qual prioriza o controle e a preocupação com o ambiente interno.

As linhas divisórias comuns a cada sistema cultural também devem ser objeto de
destaque. O tipo grupal e o inovativo conjugam, no mesmo sentido, valores
semelhantes relativos à flexibilidade. A cultura inovativa e a racional se
aproximam em relação ao destaque dado ao ambiente externo, respondendo às
transformações externas e agindo de forma competitiva no mercado. O tipo
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racional e o hierárquico possuem valores focados no controle. Por último, o
modelo hierárquico e a cultura grupal têm a mesma dimensão em comum, que é a
ênfase no ambiente interno.

2.7 Cultura brasileira

Pensar sobre o Brasil sempre é uma tarefa árdua. Desmembrar, entender e
analisar os caminhos de uma sociedade plural e singular como a brasileira
mostra, desde o início, milhões de possibilidades. Para ultrapassar essas
questões, os desbravadores do pensamento brasileiro acabaram por utilizar a
perspectiva histórica, a partir da qual surgiram problemas bem específicos, a
identidade brasileira, tendo em vista que tais análises abandonaram o pessimismo
dos antigos escritos, passando a abordar o Brasil não pela ausência ou falta, mas
pelas suas particularidades, singularidades.

Havia a tentativa de se entender “o brasileiro”. Freyre (2004), por exemplo, utilizou
como foco de suas análises a cultura. Em cuidadosa observação do cotidiano e
da família, redigidos com grande oralidade, observou caráter singular no Brasil: a
mestiçagem; mas não somente. Em sua obra clássica, os centros econômico,
social e político são representados pela metáfora “Casa Grande e Senzala”, na
qual se reproduzem os sistemas de produção (monocultura latifundiária), de
trabalho (escravo), religioso (catolicismo), familiar e da vida sexual (patriarcalismo
polígamo) e político (compadrismo). Na estrutura complexa formada por Casa
Grande e Senzala, em que não havia regras que não pudessem ser mudadas a
qualquer instante pelo patriarca, percebe-se a necessidade de seus integrantes
em manter boas relações com o poder. A força do patriarcalismo e o caráter
autossuficiente dos engenhos geraram uma indistinção entre ordem pública e
privada. O Estado, criado a partir das Casas Grandes, reflete a privatização do
poder das famílias patriarcais. A ordem privada estendeu-se para a ordem
pública. Na análise de Freyre (2004), a formação histórica do país mostra a
legitimação universal de regras criadas na esfera privada.

Holanda (1995) retomou a perspectiva cultural de análise, buscando, por meio de
quadros de sociabilidade, compreender as conformações sociais do Brasil. Ao
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estudar tensões entre o público versus privado, passional versus racional, Estado
versus família, com traços weberianos de construção analítica, Holanda (1995)
nota que o Brasil, a partir da consolidação do Estado (estrutura que rompe com a
categoria familiar da sociabilidade, implantando padrões individualistas e
autônomos),

não

promove

mudanças

em

suas

estruturas

sociais;

institucionalmente, o país inicia a se modernizar, porém as relações sociais se
mantêm tradicionais. As consequências de tal fenômeno, além de produzir
anomalias sociais, provocam a degeneração de uma modernização plena, como
por exemplo, a burocracia brasileira, que rompe os limites do campo da
racionalidade, tornando-se patrimonialista ao colocar os interesses particulares à
frente dos institucionais.

As relações são balizadas pelo crivo pessoal e familiar, por motivos passionais
que carregam emoção e afetividade: eis o homem cordial. Cumpre destacar,
entretanto, que a cordialidade não é necessariamente relacionada a algo positivo
ou ético. Conforme leciona Holanda (1995), o caráter personalista de nossa
sociedade é proveniente de “uma suavidade dengosa e açucarada que invade,
desde cedo, todas as esferas da vida colonial”. Sob o ponto de vista do referido
autor, tal caráter afetivo e passional do brasileiro leva a uma “estagnação ou,
antes, uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras”
necessárias a uma sociedade para se organizar institucional e politicamente.

Por outro lado, Ribeiro (2006) compreende a noção de uma cultura quase
monolítica brasileira e traz à discussão a diversidade cultural dessa sociedade.
Tal como Freyre (2004) e Holanda (1995), o autor indica a construção de uma
nova identidade, além de religiosidade, como motivo para a manutenção de sua
unidade. Os traços observados pelos demais autores acabam por se repetir em
todos os núcleos tratados por Ribeiro (2006), tais como: a hierarquia rígida entre
patrões e empregados, a ambiguidade na observação das leis, de acordo com os
envolvidos na situação; e a busca por relacionamentos (pertencimento ao grupo),
por meio de regras de lealdade em troca de proteção.

Tais análises também se refletem em DaMatta (1978), a partir do momento em
que seu conceito de pessoa/indivíduo remete à questão da cordialidade tratada
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por Holanda (1995). A “pessoa” está sujeita às relações cordiais, pautadas por
sentimentos provenientes do coração, do íntimo, do familiar e do privado. Já o
“indivíduo” está sujeito à lei, pura e simples. Nota-se, assim, a dificuldade do
brasileiro em relacionar-se com leis e regras, já que se entende que tudo é
baseado em relações de amizade e todos querem ser “amigos do rei”. Esse
caráter relacional de nossa sociedade aparece com bastante clareza na
expressão “aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei”. Tal aversão a regras é ilustrada
no termo “Caixas”, uma alusão ao patrono do exército nacional. Esse termo indica
alguém com preocupação em seguir as normas e, por seu caráter pejorativo, a
percepção complexa que os brasileiros têm da ordem social (Damatta, 1978).

Essas singularidades dos brasileiros também se manifestam por meio do “sabe
com quem está falando?” (Damatta, 1978), quando o uso da expressão é feito
para mostrar uma identificação social vertical. A expressão reflete o peso das
relações pessoais nos espaços em que as leis do Estado não penetram, já que é
usada sempre para promover uma hierarquização em situações em que deveriam
valer regras impessoais. Em outras situações, como disputas de trânsito, é
comum a expressão ser usada para restabelecer a ordem no chamado espaço da
rua e promover a hierarquização. Assim, em situações em que deveria prevalecer
o “indivíduo” (impessoalidade), alguém exige tratamento de “pessoa” (diferenciado
em função de seus relacionamentos).

Diante de tais estudos sobre inadequação entre leis e a sua prática social,
decorre também o famoso “jeitinho brasileiro”, definido como um modo simpático
e humano de relacionar o impessoal ao pessoal ou como um modo legítimo e
pacífico de promover a junção entre a lei e a pessoa que a está usando.

Nesses termos, ao se colocar no âmbito empresarial, percebe-se no Brasil que,
quando se deseja traçar ambiente organizacional favorável da empresa em que
se trabalha, é comum dizer que ela funciona como uma grande família e que se
sente em casa quando lá está. É de se esperar, então, que para a empresa ser
considerada uma família, tais relações também devem ser pautadas por critérios
de cordialidade e emotividade. O chefe “boa-praça” é aquele que é amigo dos
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funcionários e eventualmente “quebra alguns galhos”. Em situações de impasse,
na busca do entendimento, “dá-se sempre um jeito”.

A partir da leitura e análise desses autores, por um processo de categorização é
possível comparar e constatar características da cultura brasileira da qual se
depreendem cinco traços específicos, denominados neste estudo como:
hierarquia, ambiguidade, sociedade relacional e jeitinho e malandragem. Importa
mencionar que a fronteira entre um e outro nem sempre é clara, em face dos seus
aspectos comuns subjacentes.

Barros (2003) busca identificar traços brasileiros que possibilitariam a construção
de um modelo brasileiro em três eixos básicos (poder, relações pessoais e
flexibilidade), a partir dos quais esses traços articular-se-iam, constituindo certo
tipo de gestão à brasileira. Entre os traços citados pela autora está a
concentração de poder, que remete ao traço nomeado neste trabalho como
hierarquia – um dos mais frequentes em todos os estudos analisados. Para
Barros (2003), as origens desse traço remontam ao autoritarismo patriarcal,
proveniente do Brasil agrário, que foi trazido para as cidades com o processo de
urbanização.

Outro traço interessante que se compõe aqui é o paternalismo. Tratado por
Freitas (1997) para explicar a busca por proximidade nas relações sociais em
uma sociedade hierarquizada como a brasileira, esse traço foi herdado das
relações vigentes na família patriarcal durante a época da escravidão. Para o
autor, o brasileiro tem horror às distancias hierárquicas, além do desejo contínuo
de estabelecer intimidade. Busca-se nas relações impessoais, as quais deveriam
ser cobertas de rigores e formalismos, um elo pessoal.

Em Barros (2003), a ambiguidade é traço típico do brasileiro, arraigando-se no
fato de muitas vezes as decisões, assim como as regras, não serem
suficientemente claras, decorrendo daí a necessidade de haver certa margem de
manobra. Com isso, a ambiguidade é traço relacionado ao jeitinho e à
malandragem, já que o malandro faz da ambiguidade e do jeitinho uma forma de
vida (Damatta, 1984). Tais traços são unidos pelo formalismo que é, segundo
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Riggs (como citado em Ramos, 1983, p. 252), “a discrepância entre a conduta
concreta e a norma prescrita que se supõe regulá-la”, sem que dessa diferença
advenham “sanções para os infratores”.

A sociedade brasileira é classificada por Barbosa (1996) como relacional, ou
semitradicional, na qual se conjuga uma visão hierárquica e tradicional do mundo
com outra igualitária e individualista. Isso significa que, para os brasileiros, as
relações sociais têm mais valor do que os indivíduos que as compõem. Alinhado a
essa visão, Freitas (1997) retoma Holanda (1995), valendo-se da definição de
homem cordial para embasar que esse comportamento é resultado da expressão
de um fundo emotivo rico e transbordante. Nesse sentido, Barros (1996) reforça
sua análise, argumentando que no ambiente brasileiro a atração é pessoal é o
elemento principal da coesão social, definida como “a quantidade de pressão
exercida sobre os membros de um grupo a fim de que nele permaneçam”
(Rodrigues, 1967 como citado em Barros, 2003, p. 109). O brasileiro tende a
querer fazer parte de um grupo importante para obter, por meio dele, prestígio e
poder, sendo esse um valor orientativo (Barros, 2003).

Em outro sentido, Motta (1997) faz um estudo psicanalítico da necessidade de
relacionamentos pessoais no trabalho, que é uma tentativa de construir nesse
ambiente uma grande família. Na visão do autor, quando isso ocorre a tentativa é
de levar para o âmbito da racionalidade instrumental – terreno dos indivíduos, na
definição de DaMatta (1978) – um pouco da racionalidade substantiva e da
afetividade do mundo da casa (terreno das pessoas).

Motta e Alcadipani (1999) analisaram o jeitinho como resultado de vários outros
traços culturais brasileiros. A raiz do jeitinho é o formalismo, porém essa não é a
única característica cultural brasileira responsável por ele, já que contribuem
também

outras

características

citadas (sociedade

relacional,

busca

por

intimidade, aversão ao confronto), que se inter-relacionam e permitem sua
existência (Motta & Alcadipani, 1999).

Machado-da-Silva e Nogueira (2003) indicam uma concepção positiva e outra
negativa para o jeitinho. Na positiva é associado à flexibilidade, rapidez,
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improvisação, fazer vista grossa, arranjar um padrinho e quebrar o galho. Na
negativa, os autores relacionam o jeitinho a ganhos pecuniários e a recursos de
poder baseados no “sabe com quem está falando?”. No caso, a concepção
negativa vai de encontro à própria análise de jeitinho feita por DaMatta (1978), já
que o autor defende que o “sabe com quem está falando” é seu oposto simétrico,
substituindo uma atitude de humildade e busca por entendimento por outra de
arrogância e impasse. Ramos (1983) também observa tal ponto, ao chamar de
jeito “o genuíno processo brasileiro de resolver dificuldades, a despeito do
conteúdo das normas, códigos e leis”, sendo “exatamente o formalismo que
acarreta a prática” (Ramos, 1983, p. 287). Importa lembrar que Ramos (1983, p.
252) considera o formalismo como “a discrepância entre a conduta e a norma
prescrita que se supõe regulá-la”.

Na visão de Freitas (1997), o malandro é alguém com alta capacidade de
adaptação e que consegue sair-se bem na maioria das situações. Sua principal
característica é a flexibilidade, da qual provém sua capacidade de adaptação
(Freitas, 1997). Essa visão idealizada do malandro não é, no entanto,
compartilhada por Motta (1999), para quem o malandro também pode ser um
enganador, um batedor de carteiras e até um corrupto. Para o autor, a
malandragem indica uma predisposição a tirar vantagem e, consequentemente,
prejudicar alguém.

Freitas (1997) também identifica um traço cultural brasileiro que pode ser
associado ao que está sendo chamado de malandragem. É o caráter aventureiro
do brasileiro, para o qual o autor cita como característica-chave a tendência à
aversão ao trabalho manual ou metódico e também ao fato de ser mais sonhador
do que disciplinado. Esse caráter aventureiro já foi sugerido por Holanda (1995),
que fala de povos coletores e caçadores que estariam associados à figura do
aventureiro. Esses povos desejam apenas colher o fruto sem plantar a árvore,
centrando esforços em recompensas imediatas e fáceis e com horizontes
ilimitados.
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2.8 Desempenho econômico-financeiro: relação entre rentabilidade e cultura
organizacional

Para demonstração dos aspectos econômico-financeiros das organizações, são
necessárias as informações contidas nas principais demonstrações contábeis
(balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício). A análise
econômico-financeira serve para construir medidas relativas da eficiência
operacional das empresas, por meio de indicadores financeiros.

A mensuração da variável desempenho econômico-financeiro é relativizada a
partir de um conjunto de indicadores contábeis, a saber: liquidez, atividade,
endividamento (estrutura de capital) e rentabilidade. Para Matarazzo (2003),
alguns índices, como Participação de capital de terceiros, liquidez corrente e
retorno sobre o patrimônio líquido, são normalmente utilizados para todos os
analistas de mercado.

Existe uma série de medições de rentabilidade que permitem avaliar os lucros das
empresas em relação a certo nível de venda, a certo nível de ativos ou ao volume
do capital investido pelos proprietários (Gitman, 2005). Para evidenciação dos
aspectos econômico-financeiros das organizações é necessário analisar a
geração de resultados. Assim, é dado destaque à rentabilidade da empresa, ao
seu potencial de gerar retorno no capital investido.

O retorno do patrimônio líquido (return on equity - ROE), “[...] mede o retorno
obtido no investimento do capital dos acionistas [...]” (Gitman, 2005, p. 55).
Enquanto o return on asserts (ROA) mede o desempenho sobre os ativos totais
aplicados no patrimônio da empresa, o ROE mede a rentabilidade sobre os
recursos líquidos da empresa, que são os recursos efetivamente investidos pelos
proprietários ou sócios. É calculado de acordo com a seguinte expressão:
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A importância estratégica da cultura organizacional tem sido estruturada em
diferentes estudos empíricos, no qual o desempenho econômico-financeiro é visto
como variável dependente e os tipos de cultura como variáveis independentes. Os
estudos quantitativos sobre cultura organizacional, segundo Santos (2000, p. 48),
“[...] têm sido usados principalmente para identificar e validar dimensões da
cultura e outras variáveis, como, por exemplo, o desempenho organizacional”.

2.9 Estudos empíricos sobre cultura organizacional e desempenho
econômico-financeiro

Hofstede et al. (1990) mostraram o resultado de um estudo sobre cultura
organizacional em 20 unidades de 10 organizações diferentes na Dinamarca e
nos Países Baixos. A análise dos dados ocorreu por meio de entrevistas e
questionário de uma amostra estratificada e aleatória dos gerentes das empresas
de cada unidade separadamente. O questionário foi reproduzido por 1.295
respondentes, com 125 perguntas. Os testes de correlação entre os fatores
analisados foram fundamentados por conceitos de Sociologia organizacional, que
mensurou a cultura em quatro categorias independentes, a saber: símbolos,
heróis, rituais e valores.

A análise quantitativa de cultura baseou-se em seis dimensões, em parte calcada
na interpretação dos gerentes das unidades: processo orientado versus
resultados orientados; empregados orientados versus trabalho orientado; iniciante
versus profissional; sistema aberto versus sistema fechado; menos controle
versus mais controle e normativo versus pragmático. Os autores concluem que
existem correlações estatisticamente significantes das seis dimensões que são,
em parte, explicáveis por idiossincrasias, ou seja, pela maneira pessoal de os
gerentes verem, sentirem e reagirem às práticas organizacionais, mas também
são significativamente correlacionadas com uma variedade de tarefas, estruturas
e características do sistema controlador das unidades.

Marcoulides & Heck (1993) testaram um modelo de cultura organizacional e seu
impacto no desempenho das empresas. Nele, a cultura organizacional é
analisada em três dimensões: sistema sociocultural, com objetivo de perceber as
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estratégias e práticas da organização; um sistema de valor organizacional e as
convicções coletivas dos indivíduos que trabalham na organização. A cultura
organizacional é operacionalizada por meio de variáveis: estrutura organizacional,
valores organizacionais, tarefa da organização, clima organizacional, valores e
convicções do indivíduo.

Essas variáveis são analisadas por meio da opinião de 392 respondentes de 26
organizações de duas regiões geográficas diferentes dos Estados Unidos da
América. A amostra das empresas apresenta diferenças, tais como: empresas
industriais e de serviço, tamanho (pequenas, médias e grandes); propriedade
pública ou privada e empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Os
participantes

do

estudo

responderam

a

uma

entrevista

estruturada

e

questionários. Os instrumentos utilizados foram elaborados por meio de perguntas
relativas às variáveis de percepção da cultura organizacional, utilizando a escala
tipo Likert, com cinco níveis de respostas de concordância. Além do questionário,
foram coletados dados sobre os indicadores de produtividade organizacional e
documentos financeiros internos (Marcoulides & Heck, 1993).

O desempenho organizacional (OP) é medido em termos de ganhos de capital
versus custos. As proxys de desempenho são: volume de vendas, clientes
potenciais da organização, lucro e rentabilidade (retorno sobre ativo e retorno
sobre patrimônio líquido). O modelo causal proposto demonstra a existência de
diversas variáveis (independentes), as quais incluem aspectos variáveis do
constructo de cultura de uma organização, que valida a influência do desempenho
organizacional. As variáveis de cultura organizacional incluem: estrutura
organizacional (OS); valores organizacionais (OV), que são variáveis exógenas e
três variáveis endógenas: clima organizacional (OC), atividade organizacional
(PARA) e atitudes e metas (AT) do funcionário (Marcoulides & Heck, 1993).

Marcoulides & Heck (1993) concluem que os resultados são consistentes com as
pesquisas que sugerem as variáveis que associam cultura organizacional e
previsões de desempenho organizacional. Entretanto, é difícil afirmar a relação
positiva entre desempenho e cultura organizacional, pois a complexidade das
inter-relações entre o desenvolvimento dos processos organizacionais torna
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complicado para os líderes afirmarem a relação de causa e efeito entre
desempenho financeiro e cultura. Para futuras pesquisas, os autores sugerem
que os pesquisadores utilizem o modelo da equação estrutural proposta, que
pode contribuir significativamente para a verificação da inter-relação entre
processos organizacionais, como cultura e desempenho organizacional.

Santos (1998) analisou o impacto da cultura organizacional no desempenho
econômico-financeiro das empresas, de acordo com o modelo do Competing
Value Model. A pesquisa foi realizada em quatro estados do Brasil, com 478
indivíduos do corpo gerencial, participantes de 13 empresas brasileiras do setor
têxtil. Para a metodologia, optou-se por linha de investigação quantitativa. A
coleta de dados realizou-se por meio de questionário estruturado, com apoio
estatístico de várias técnicas, entre elas a análise de clusters. Os resultados
encontrados indicam duas direções: a cultura está significativamente associada
ao desempenho organizacional; as empresas com cultura forte evidenciam melhor
desempenho.

A relação ente liderança, cultura organizacional e desempenho organizacional é
analisada por Ogbonna & Harris (2000). Eles avaliaram as relações entre
liderança e desempenho e entre cultura e desempenho independente e
salientaram que poucos estudos investigaram a associação entre três conceitos.
Examinaram a natureza da relação e evidências empíricas que sugerem que a
relação entre estilo de liderança e desempenho econômico-financeiro é
mensurada pela forma de cultura organizacional presente na organização.

Para isso, Ogbonna & Harris (2000) utilizam uma amostra de empresas em
diversos setores de acordo com o banco de dados do FAMA registrado no Reino
Unido, formado por 1.000 empresas, com empresas de médio e grande porte. A
proxy de desempenho econômico-financeiro de curto prazo mediu-se por meio de
duas perguntas genéricas no questionário e as de longo prazo por: satisfação do
cliente, crescimento de vendas, participação de mercado, vantagem competitiva e
volume de vendas, por intermédio de 322 respondentes, correspondendo a
34,22% do total. A cultura organizacional foi classificada, de acordo com a
tipologia de Quinn, como: cultura competitiva, cultura inovativa, cultura burocrática
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e cultura comunidade. Os tipos de liderança são: participativa, instrumental e
suporte. A análise dos dados foi feita com base em instrumentos estatísticos,
como correlações e regressões. A conclusão é que os estilos de liderança não
estão diretamente associados ao desempenho organizacional. Quanto aos
resultados sobre a relação entre desempenho organizacional e os tipos de
cultura, o artigo evidenciou relação positiva entre o tipo de cultura competitiva e
inovativa e relação negativa entre o tipo comunidade e burocrático.

Musiello (2002) estuda a relação entre a cultura organizacional e o seu
desempenho nas pequenas empresas do setor comercial do estado do Rio
Grande do Norte. Os dados coletados foram submetidos à análise quantitativa e
estatística, o que lhe permitiu concluir que nas pequenas empresas existe
equilíbrio entre os quatro tipos culturais, conforme o Competing Value Model, que
compõem o modelo com pequena predominância do tipo cultural clã. O
desempenho organizacional está relacionado positivamente à força cultural nas
empresas pesquisadas. As evidências mostram que, na opinião dos dirigentes, o
trabalho em equipe e a integração são as ações propostas que mais podem
contribuir para a cultura organizacional, sendo a cultura relacionada pelos
dirigentes em terceiro lugar, atributos observados para o sucesso das empresas.

As culturas fortes incorporadas melhoram o desempenho organizacional,
facilitando a consistência comportamental interna, como enfatiza Sorensen
(2002). O artigo analisa a implicação desse argumento no efeito de culturas fortes
incorporadas nas empresas com a variação do desempenho organizacional. Essa
relação depende de como as culturas fortes afetam a aprendizagem
organizacional conforme as mudanças internas e externas. A hipótese do trabalho
consiste no fato de que as empresas de cultura forte superam as mudanças, mas
encontram dificuldades em ambientes mais voláteis. Os dados sobre o
desempenho econômico-financeiro foram baseados no banco de dados
“COMPUSTAT”. As variáveis que mediram desempenho foram retorno sobre os
investimentos (ROI) e fluxo de caixa operacional de seis anos, entre 1979 e 1984.
Os resultados das análises estatísticas, por meio de regressões de uma amostra
de empresas de diversos setores em ambientes relativamente estáveis,
demonstram que nas empresas de cultura forte o desempenho é menos variável,
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entretanto, em ambientes voláteis os benefícios de uma cultura forte
desaparecem.

Omaki (2005) considera que as razões do sucesso das empresas e os meios que
levam as organizações a alcançarem vantagem competitiva sustentável
compuseram uma área de pesquisa de relevante importância. Com o arcabouço
teórico da Resource-Based View of the Firm (RBV), o estudo teve por objetivo
examinar a possibilidade das avaliações dos recursos intangíveis: reputação,
know-how e cultura das maiores empresas brasileiras, além de permitir estimar
com razoável significância estatística medidas do desempenho financeiro destas.
As conclusões não permitem afirmar que é possível fazer essa estimativa e a
avaliação dos recursos intangíveis feitas pelos executivos das empresas.

Estudo de caso em uma empresa de linhas áreas da Nova Zelândia analisou a
corrente cultura atual e a cultura organizacional percebida para o futuro, além dos
valores presentes naquela organização (Saele, 2007). Para isso, foram
selecionados funcionários e gerentes da empresa para identificar a associação
entre cultura organizacional do presente e futuro, perfil dos valores com
desempenho organizacional. A metodologia de pesquisa híbrida foi quantitativa e
qualitativa, com a utilização de um questionário de pesquisa que foi distribuído
para todos os empregados, de acordo com tipologia de Cameron & Quinn (1999)
e McDonald e Gantz (1992), que compartilha valores para a corporação
empresarial moderna.

Os resultados da pesquisa com os funcionários formaram uma base para seis
entrevistas qualitativas com os gerentes seniores da administração. As perguntas
das entrevistas buscaram a interpretação da administração e os resultados da
pesquisa indicaram em particular a relação entre as culturas atuais e futuras e os
valores e sua associação com o desempenho organizacional (Saele, 2007).

Para Saele (2007), os resultados da pesquisa demonstram um alinhamento
relativamente significante entre a corrente cultural organizacional atual e a cultura
futura preferida. Isso significa que a organização está bem alinhada para o futuro.
O trabalho verificou a percepção dos gerentes quanto ao papel da cultura
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organizacional no desempenho organizacional da empresa. Os resultados
evidenciam que o desempenho organizacional é afetado por culturas e valores e
também reduz impactos de fatores externos que podem atingir a empresa. O
estudo não só indica o tipo de cultura, mas também sugere que os valores que
são julgados condizem com o sucesso do ponto de vista da administração e
realça a importância percebida do compromisso, instituindo uma cultura forte na
empresa pesquisada.

Finalmente, cumpre destacar a pesquisa realizada por Silva (2008), que estudou
a relação entre a cultura organizacional e o desempenho econômico-financeiro
nas maiores empresas por receita operacional bruta do estado do Espírito Santo.
Tal estudo teve enfoque metodológico com base na investigação qualitativa e
quantitativa. Foi utilizado também o modelo Competing Value Model (CVM), em
que se observaram fortes evidências de que existe correlação negativa entre
força cultural e desempenho econômico-financeiro.

Diante dos autores pesquisados, observou-se que existem evidências de
correlação entre os tipos de cultura organizacional e melhor desempenho.
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3 Metodologia

3.1 Caracterização da pesquisa

Acevedo e Nohara (2004) afirmam que a ciência na pesquisa vem para
representar e explicar o que é a realidade. Para isso, descreve o que acontece
nesse momento, classificando e explicando esses fenômenos.

Este estudo caracterizou-se como pesquisa descritiva, de natureza quantitativa e
qualitativa. Segundo Acevedo e Nohrara (2004), a pesquisa descritiva visa a
descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, bem como
compreender as relações entre os conceitos envolvidos no fenômeno em questão.
Mas cabe ressaltar que esse tipo de pesquisa não objetiva explicar o fenômeno
investigado. Para Churchill (1999) e Malhotra (2001), os estudos descritivos são
usados para medir o grau de associação das variáveis, fazendo previsões,
usando como estrutura a elaboração prévia de hipóteses de um modelo teórico.
De acordo com Malhotra (2001), a função da pesquisa descritiva é descrever
algo, geralmente o mercado, suas características e funções, ou seja, relatar as
características dos grupos relevantes, estimar a porcentagem de unidade numa
população específica, determinar as percepções de características de produtos,
determinar o grau ao qual as variáveis de marketing estão associadas e fazer
previsões específicas.

Collis e Hussey (2005) definem o corte transversal como uma metodologia para
conseguir obter informações sobre diversas variáveis em diferentes contextos.
Este estudo apenas mostra se uma correlação existe ou não, sendo que as
hipóteses são rígidas e predefinidas.

As pesquisas de corte transversal envolvem a coleta de dados pelo pesquisador
de uma amostra definida (Malhotra, 2001). Se essa coleta de dados for feita
apenas uma vez, ela é pesquisa de corte transversal único. E se forem coletados
os dados da mesma amostra em períodos diferentes, será pesquisa de corte
transversal múltiplo. Neste estudo, as informações são coletadas da amostra uma
única vez para utilização de pesquisa de corte transversal único.
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Os estudos transversais envolvem a coleta de informações de qualquer
amostra de elementos de população somente uma vez. Elas podem ser
únicas ou múltiplas. Nos estudos transversais únicos é extraída somente
uma amostra de entrevistados da população-alvo e as informações são
obtidas desta amostra somente uma vez (Malhotra, 2001, p. 109).
Para Colis e Hussey (2005), o método descritivo de caráter transversal único
possibilita economia na coleta de dados e menos tempo gasto no trabalho. Tem
como dificuldades obter uma amostra grande e o isolamento das variáveis
estudadas.

Sendo uma pesquisa descritiva, na parte qualitativa o objetivo é identificar as
opiniões das pessoas sem a obrigação de transformar essas opiniões em
números, buscando entender, nos respondentes, ideias e aspectos que se
relacionam ao que se quer estudar (Virgillito, 2010).

Para

Virgilito

(2010),

a

pesquisa

qualitativa

avalia

características

do

comportamento dos consumidores, atributos de serviços e produtos, campanhas
publicitárias e marcas. Auxilia para identificar hábitos de consumo, formas de
pensar e agir, modos de vida, atividades e atitudes das pessoas, para detectar
preferências e critérios de escolha dos consumidores.

Os conhecimentos obtidos com o emprego das técnicas de pesquisa
qualitativa propiciam que o pesquisador consiga entender os aspectos que
pretende descobrir e analisar sem a utilização de formulários e
questionários, empregados na pesquisa quantitativa [...] Também são de
grande utilidade quando associadas a técnicas quantitativas, uma vez que
possibilitam a criação de questionários mais precisos e adequados ao
público-alvo, auxiliando o pesquisador para que este não esqueça
aspectos importantes a serem considerados [...] (Virgillito, 2010, p.1-2).
O objetivo da pesquisa qualitativa, de acordo com Malhotra (2001), é alcançar
uma compreensão qualitativa das razões e motivações subjacentes. A amostra é
composta de reduzido número de casos não representativos e a coleta de dados
é não estruturada, a análise de dados é não estatística e o resultado desenvolve
uma compreensão inicial.
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A

pesquisa

qualitativa

interpreta

o

comportamento

das

organizações,

possibilitando descobrir a preferência e a escolha dos tipos de cultura,
comportamento e também sobre como as pessoas interagem junto a esses
elementos (Virgillito, 2010). O uso das técnicas de pesquisa qualitativa exige
cuidados na escolha do perfil das pessoas entrevistadas para que não haja
interferências nos resultados, como a iluminação, o cheiro, a participação de
outras pessoas e o tipo de entrevistador (Virgillito, 2010).

De fato, para Virgillito (2010), a pesquisa qualitativa identifica as opiniões das
pessoas sem transformar esses resultados em números. E essa pesquisa pode
ser feita ou não depois da pesquisa quantitativa e geralmente auxilia na obtenção
de conhecimento, além de ser usada para se entender algo que ainda não se
conhece, novas ideias e conceitos ainda chamadas de atividades, interesse e
opiniões (AIO) (Malhotra, 2001).

Segundo Gonçalves e Meirelles (2004, p. 59), “nas pesquisas qualitativas, os
dados são de natureza interpretativa e semântica, ou seja, nomeiam objetos reais
ou abstratos de forma simbólica através de atributos que lhes dão significado”.

Os principais motivos para se utilizar técnicas de pesquisa qualitativa decorrem de
sua riqueza para a interpretação dos aspectos relacionados ao comportamento
dos consumidores, possibilitando entender seus critérios de preferência e escolha
quanto aos produtos e aos serviços. Também são de grande utilidade no
processo de segmentação de mercado, propiciando rico conhecimento no tocante
à caracterização psicográfica dos consumidores (Virgillito, 2010, p. 2).

Severino (2007) comenta que se pode diferenciar pesquisa quantitativa de
pesquisa qualitativa ou abordagem quantitativa de abordagem qualitativa, levando
em consideração os fundamentos epistemológicos.

Quando à natureza quantitativa, o objetivo é quantificar os dados e generalizar os
resultados da amostra para a população-alvo. A amostra é um grande número de
casos representativos, a coleta de dados é estruturada, análise de dados é
estatística e o resultado recomenda um curso final de ação (Malhotra, 2001).
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Nas pesquisas quantitativas (quanti), os dados são representados por métricas
quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem matemática
como sua forma de expressão e tratamento. Por ser a Matemática uma linguagem
não ambígua, com mais rigor de conceituação e operacionalização, seu emprego
em Ciências Sociais aplicadas, segundo alguns adeptos, reduz os vieses
interpretativistas, ambíguos de outros modelos de análise dos fenômenos
(Gonçalves & Meirelles, 2004, p. 59-60).

Desse modo, de acordo com Gonçalves e Meirelles (2004), o método quantitativo
é usado para conhecer a extensão do objeto de estudo com o intuito de descobrir
o grau de conhecimento, opiniões, impressões, hábitos e comportamento e de
buscar o conhecimento de opinião da soma das pessoas oferecidas pelo
indivíduo. Os resultados desse método a partir da amostra podem demonstrar as
ocorrências do mercado e usa-se como instrumento de coleta de dados o
questionário.

Quanto ao método, este estudo adotou a pesquisa de campo, que segundo
Marconi e Lakatos (2007, p. 83) “é aquela utilizada com o objetivo de adquirir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura
uma resposta ou de uma hipótese que se queria comprovar ou, ainda, descobrir
novos fenômenos ou as relações entre eles”.

Marconi e Lakatos (2007) reportam que as fases da pesquisa de campo são:
realização de pesquisa bibliográfica, determinação das técnicas de coleta de
dados e amostra e, por fim, antes que se faça a coleta dos dados deve-se
escolher as técnicas de como registrar esses dados.

3.2 População e amostra

Esta pesquisa tem por objeto analisar qual a relação entre cultura organizacional
e desempenho econômico-financeiro nas maiores empresas de ensino superior
de capital aberto localizadas na cidade de Belo Horizonte, de acordo com a
receita operacional bruta publicada em jornal de grande circulação de Minas
Gerais em 2014.
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Consideraram-se como população de estudo para a etapa quantitativa cerca de
três empresas constantes de um cadastro na Comissão de Valores Mobiliários na
cidade de Belo Horizonte-MG. A escolha dessas empresas teve como critério o
fato de serem instituições de capital aberto e também a proximidade que o
pesquisador tem com essas instituições.

3.3 Modelo de pesquisa

Modelo é “uma representação da realidade destinada a mostrar relacionamentos
entre vários elementos de um sistema ou processo de investigação” (Schiffman &
Kanuk, 2000, p. 465). O modelo utilizado foi desenvolvido empiricamente por
Quinn & Kimberly (1984), intitulado Competing Value Model (CVM) ou Modelo de
Valores Competitivos.

Duas hipóteses básicas são mostradas no modelo da tipologia de Quinn. A
primeira é que os quatro tipos culturais são determinados como tipos de culturas
perfeitas pela tipologia de Quinn. De forma concreta, não existe uma única
cultura. Assim, espera-se encontrar um acordo entre cada tipo cultural com a
cultura que prevalece. Esse arranjo de acordos é que as organizações culturais
distintas repercutem a partir da expressão de sentimentos e opiniões coletivas. A
segunda consideração é a soma do equilíbrio entre culturas. O modelo assume
que a cultura forte é aquela que mais se congrega ao que caracteriza todos os
quatro tipos culturais.

Um espaço amplamente completo pode desempenhar o papel em cena e
demonstrar

um

valor

ou

talento

da

empresa,

podendo

dar

soluções

organizacionais ao vasto conjunto que contribui para um resultado ambiental.

Destarte, o modelo que exprime uma constituição de valores que disputam entre
si ressalta as crises, na maioria das vezes, existentes em ambientes
organizacionais, contrapondo flexibilidade a controle e ambiente interno a
ambiente externo. Apesar disso, as empresas envolvidas nesse método da troca
organizacional possuem subsídios extraordinários para que seus empenhos
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sejam válidos com um caminho de efeitos adequados ao desempenho da
empresa.

De outra forma, a cultura organizacional deve constituir um novo aspecto a ser
analisado na organização, dando auxílio para a tomada de decisões e
cumprimento de metas, conforme apresentado na Figura 2, que relaciona as
dimensões do modelo de valores competitivos e os tipos de cultura
organizacional.

Figura 2 - Principais dimensões do CVM e os tipos de cultura organizacional.
Fonte: adaptada de Santos, N. M. B. F. (2000). Cultura organizacional e desempenho: pesquisa, teoria e
aplicação. Lorena: Stiliano.

3.4 Procedimentos para coleta de dados

Foram observados os tipos de cultura organizacional que se manifestam nessas
empresas por meio de questionário (Apêndice A) e sua relação com o seu
desempenho econômico-financeiro. Utilizando a pesquisa quantitativa, buscou-se
identificar qual o tipo de cultura predominante nessas empresas.

Para a coleta das respostas, um link foi enviado contendo o questionário, por
meio da ferramenta Google Docs, para os respondentes das intuições que fazem
parte do networking pessoal do autor, solicitando apoio na divulgação.
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Por meio desse questionário, com escala tipo Likert, foram identificados os
elementos considerados de mais importância pelos dirigentes, coordenadores e
professores no desenvolvimento de uma cultura organizacional adequada à
realidade e o grau de importância que os mesmos têm atribuído à cultura
organizacional. O modelo Quinn (CVM) foi o escolhido.

Essa pesquisa de avaliação de cultura organizacional utilizando o CVM se
constitui em uma ferramenta para estudo e diagnóstico da cultura nas
organizações. O modelo prevê um instrumento capaz de identificar diferentes
perfis culturais que são evidenciados pelas culturas: grupal, inovativa, racional e
hierárquica.

Há evidências de que existe uma correlação negativa entre força cultural e
desempenho econômico-financeiro. Para avaliar os tipos de cultura encontrados
nas três empresas, foram feitas as estatísticas de correlação e regressão linear
entre as variáveis. Os testes de correlação indicam que apenas a cultura racional
e hierárquica é relacionada ao ROE. Entretanto, as culturas são correlacionadas,
por isso a regressão linear simples foi analisada utilizando-se a cultura racional,
que é a variável com mais correlação.

Para analisar se a cultura racional que indica correlação com o desempenho
econômico-financeiro explica o modelo sugerido, foi realizada uma regressão
linear simples, que consegue explicar 19,5% da variabilidade do ROE.
3.4.1 Instrumento e roteiro para coleta de dados

Desse modo, para testar o instrumento de coleta de dados, foi aplicado
questionário para avaliação da cultura em cinco empresas (A e B), cuja
estruturação foi dividida em duas partes: a primeira delas, com informações que
abrangem aspectos relacionados aos respondentes, como idade, sexo, tempo de
casa e cargo ocupado; a segunda consta de um conjunto de questões capazes de
gerar perfis que representem diferentes padrões culturais da organização.
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Cada uma das proposições foi analisada e respondida com a utilização de uma
escala do tipo Likert de cinco pontos, na qual: 1 significa nunca ocorre; 2,
raramente ocorre; 3, ocasionalmente ocorre; 4, frequentemente ocorre; e 5,
sempre ocorre.

O questionário possui 24 questões e estas se referem a quatro tipos de cultura:
cultura clã (questões 1, 5, 9, 13, 17 e 21), cultura inovativa (questões 2, 6, 10, 14,
18, 22), cultura racional (questões 3, 7, 11, 15, 19 e 23) e cultura hierárquica
(questões 4, 8, 12, 16, 20 e 24). Para identificar o tipo cultural, serão utilizados os
números das pesquisas para cada uma das quatro variáveis, independentemente
de cultura organizacional (Santos, 2000).

A pontuação foi obtida em cada grupo ou quadrante cultural, foi somada e dividida
por seis, que é o número de questões, para identificar cada tipo de cultura
(Santos, 2000).

De tal modo, foram pesquisadas as variáveis: tipos de cultura como variável
independente e o desempenho econômico-financeiro como variável dependente.

O desempenho econômico-financeiro foi mensurado pelo índice de rentabilidade
sobre o patrimônio líquido ou ROE. O ROE “[...] é uma das principais medidas de
rentabilidade da empresa e está diretamente relacionado aos interesses dos
proprietários” (Kassai et al., 2000, p. 180).

O ROE mede a rentabilidade sobre os recursos líquidos da empresa, sobre os
recursos efetivamente investidos pelos proprietários. A amostra é composta de
três empresas em que os dados econômico-financeiros são disponibilizados em
jornal de grande circulação de Minas Gerais, com os dados econômicofinanceiros correspondentes a 2014.

A escolha dessa amostra se justifica pelo fato de que as maiores empresas por
receita operacional bruta (total de vendas de bens e serviços prestados pela
empresa, no exercício social de 2014) são um indicador que representa as
organizações mais rentáveis do estado de Minas Gerais.
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Para Matarazzo (2003, p. 181):

O papel do índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido é mostrar qual a
taxa de rentabilidade do capital próprio. Essa taxa pode ser comparada
com a de outros rendimentos alternativos no mercado, como a caderneta
de poupança, CDBs [certificado de depósito bancário], letras de câmbio,
ações, aluguéis, fundos de investimento, etc. Com isso se pode avaliar se
a empresa oferece rentabilidade superior ou inferior a essas opções.
Trata-se de uma medida que abrange a relação entre resultado (lucro líquido –
LL) e o capital investido (patrimônio líquido – PL) pelos proprietários ou acionistas
durante o período de análise, ou seja, correspondente à taxa de retorno sobre o
próprio investido.

Para Marques (2004) e Assaf (2003), esse indicador mede o retorno
proporcionado aos proprietários. A interpretação do resultado indica “quanto a
empresa obtém de lucro para cada $ 1,00 de capital próprio investido, em média,
no exercício” (Matarazzo, 2003, p. 152).

A fórmula de cálculo do ROE proposta por Matarazzo (2003), Marques (2004) e
Assaf (2003) é:

O ROE, segundo Assaf (2003, p. 231), “deve ser comparado sempre com a taxa
de retorno mínima exigida pelo acionista”. Por isso, para tornar-se atraente, “todo
investimento deve oferecer uma rentabilidade pelo menos igual à taxa de
oportunidade”.

Assume-se como premissa que os lucros são incorporados ao patrimônio de
forma relativamente homogênea entre os meses do ano, mesmo que o
lançamento contábil ocorra somente uma vez no último dia do período (mês,
trimestre, semestre ou ano).
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Também

é

assumido

como

premissa

que

os

dados

constantes

dos

demonstrativos contábeis estão mesurados corretamente de acordo com os
princípios contábeis e, portanto, não são objeto de questionamento.

Registra-se que utilização de valores relativos como ROE demonstra com quantos
recursos acumulados no patrimônio líquido estão sendo remunerados. Esse
indicador facilita a comparação entre as empresas e entre os diversos períodos
de uma mesma empresa e são, por si sós, um parâmetro de análise do
desempenho empresarial.

3.5 Procedimentos para análise dos dados

Análise (ou explicação) é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o
fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em
função de suas propriedades relacionais de causa-efeito, produtor-produto, de
correlações, de análise de conteúdo, etc. (Trujillo, 1974, p. 178 como citado em
Marconi & Lakatos, 2003, p. 167). Marconi e Lakatos (2003, p. 168) afirmam que
“a análise pode ser elaborada em três níveis: interpretação, explicação e
especificação”.

A interpretação vincula o significado das respostas a outros acontecimentos e traz
o real conteúdo do material apresentado, juntamente com os objetivos propostos
e o tema. Ela explica o material coletado e faz ligações entre todos os dados
obtidos (Marconi & Lakatos, 2003, p. 168).

Nesta pesquisa, o procedimento metodológico usado na análise dos dados
coletados para a parte quantitativa foi o software estatístico Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) 17.0. Primeiramente, faz-se a mineração dos dados, que
é a limpeza dos dados de forma a observar se existem missings (dados faltosos)
e outliers (dados extremos). Os testes estatísticos usados nos dados da amostra
da pesquisa são: análise descritiva de variáveis de caracterização das empresas
e dos respondentes; análise de confiabilidade das escalas por meio do Alfa de
Cronbach; e análise estatística descritiva das escalas.
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Alfa de Cronbach é um indicador de consistência interna confiável da escala,
segundo Malhotra (2001), usado para medir a confiabilidade dos elementos que
compõem o questionário. Para Pasquali (1999), a confiabilidade de uma escala é
conferida

pela

determinação

da

proporção

em

que

a

escala

varia

sistematicamente e trata de quanto essa medida não tem erros aleatórios.
Variando de zero a um, o coeficiente Alfa de Cronbach é um indicador de
consistência interna confiável da escala.
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4 Análise dos Dados

4.1 Caracterização das empresas pesquisadas

Diante da escolha das empresas que iriam ser objeto de estudo na presente
dissertação, avaliaram-se dois fatores seletivos que, a nosso ver, são de extrema
importância em uma pesquisa de campo, quais sejam: a disponibilidade e a
acessibilidade aos dados.

Nessa dissertação especificamente,

surgiu a

necessidade de informações a respeito da cultura organizacional e do
desempenho da empresa. Em relação à primeira variável, os dados a serem
coletados eram primários, não publicados anteriormente e originais. No caso da
segunda variável de estudo, os dados provinham de fontes secundárias, ou seja,
dos relatórios financeiros externos elaborados pelas instituições.

Avaliando as empresas de capital fechado, percebeu-se que o acesso aos dados
contidos nas demonstrações financeiras poderia ser dificultado ou até mesmo
nem ser possível. Por outro lado, a obtenção dessas informações era fundamental
para a composição dos índices que iriam mensurar o desempenho econômicofinanceiro da instituição. Dessa forma, optou-se por iniciar o trabalho
considerando o universo das empresas que negociam suas ações na Bolsa de
Valores Mobiliários, ou seja, de capital aberto. Isso, sem dúvida, veio facilitar a
consulta do pesquisador às fontes de dados secundários, além de as mesmas
apresentarem grau de confiabilidade e uniformidade bem mais elevados, em
função das vigências legais que são requeridas para a sua publicação.

Em uma segunda fase, era necessário tomar a decisão em relação ao grau de
homogeneidade das organizações que iriam compor a amostra. Decidiu-se,
então, por empresas operando em um mesmo setor, e mais especificamente no
setor de ensino superior. Essa escolha tem dois fundamentos. O primeiro é que
para as firmas que operam em um mesmo setor, a influência de variáveis
importantes, como as características de mercado, poderia se assumir como igual
para todas. O segundo é que o setor de ensino superior é constituído
praticamente de organizações brasileiras, cuja incidência de multinacionais é
muito baixa. Isso traz a oportunidade de se poder estudar mais a cultura
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organizacional de empresas nacionais, o que, além de gerar mais motivação,
evitou a heterogeneidade dos resultados de uma amostra que viesse a incluir, por
exemplo, a cultura organizacional de firmas americanas, francesas, alemãs, etc.

As análises comparadas de tipos similares de organizações podem ajudar a
reduzir as contradições resultantes de diferenças entre elas. A ênfase no
desenvolvimento de tipologias é evidência de que os pesquisadores reconhecem
que as diferenças entre organizações afetam as relações das variáveis. As
comparações de estudos, dentro de uma única indústria, deslocam-se na direção
de eliminar as diferenças nos resultados em consequência a variáveis de
situações.

Assim, ficou definido que o universo da pesquisa seria constituído de empresas
educacionais de ensino superior com capital aberto situadas na cidade de Belo
Horizonte. A Figura 3 a seguir retrata a composição da amostra das organizações
selecionadas.

Unidades em BH para coleta de dados
Estácio de Sá

Kroton Educacional

GAEC Educacional

Unidade Floresta

Cidade Acadêmica

UNI Antônio Carlos

Unidade Prado

Timbiras

UNI Cristiano Machado

Raja Gabáglia

UNI Estoril

Venda Nova

UNI Lourdes

Barreiro

UNA Aimorés
UNA Liberdade
UNA Barreiro
UNA Barro Preto
UNA Raja Gabáglia
UNA Guajajaras
UNA Linha Verde
UNA João Pinheiro

Figura 3 – Composição da amostra das organizações participantes.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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4.2 Características dos indivíduos pesquisados

Definidas as empresas a serem pesquisadas (três), procedeu-se ao levantamento
de dados para determinar o número de respondentes em cada organização.

A pesquisa foi conduzida junto aos diversos setores das instituições, incluindo
seus gestores de RH, financeiros, contábeis, secretarias escolares, bibliotecas,
diretores das Faculdades, reitores, além de funcionários acadêmicos e
administrativos, totalizando mais de 150 pessoas. A Tabela 5 mostra o perfil geral
das empresas ora selecionas.

Tabela 5
Perfil dos entrevistados por empresa
Empresa
Demografico
Gênero

Demografico
Geral
Masculino

Ânima Educacional
N%
N

Estácio de Sá
N%
N

Kroton Educacional
N%
N

100,0%

66

100,0%

26

100,0%

59

24,2%

16

42,3%

11

44,1%

26

Gênero

Feminino

75,8%

50

57,7%

15

55,9%

33

Tempo de serviço

1 à 5 anos

77,3%

51

53,8%

14

62,7%

37

Tempo de serviço

6 à 10 anos

21,2%

14

26,9%

7

25,4%

15

Tempo de serviço

Acima de 10 anos

1,5%

1

19,2%

5

11,9%

7

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Após a análise dos dados obtidos, inferiu-se que mais de 50% das respostas
foram dados por pessoas do sexo feminino, em relação à porcentagem do sexo
masculino, tal como demonstra a Figura 4. Assim, concluiu-se que mais de 2/3
dos respondentes são do sexo feminino.
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Figura 4 – Sexo por empresa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Com referência ao número de anos de antiguidade na organização, tem-se
evidência de que grande parte dos respondentes possui um a cinco anos na
empresa, sendo que cerca de 20% têm entre seis e 10 anos e uma porcentagem
mínima possui mais de 10 anos, conforme demonstra a Figura 5.

Figura 5 – Tempo de serviço por empresa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Interessante constatação é que ao relacionar os dados de tempo de serviço e
sexo, a mulher é predominante, isto é, após cinco anos na instituição a presença
feminina se torna mais representativa que a masculina. Isso demonstra que a
mulher é mais bem aceita nas instituições de ensino superior, talvez pelo
elemento facilitador das relações interpessoais ou laços de amizade, o que pode
induzir à redução dos preconceitos sociais.
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Figura 6 – Tempo de serviço por sexo: empresa Ânima Educacional.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Figura 7 – Tempo de serviço por sexo empresa Estácio de Sá.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Figura 8 – Tempo de serviço por sexo empresa Kroton Educacional.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Pode-se inferir também que o tempo de permanência desses indivíduos nas
respectivas instituições é bem estável, além do corpo de funcionários ser formado
por elementos que são admitidos no sistema e ali permanecem. Com isso, a
relação binominal indivíduo-organização torna-se mais estreita. À medida que vão
buscando seu espaço no contexto da empresa em que atuam, identificam,
assimilam e coadaptam-se à cultura organizacional subjacente. Como resultado, o
reconhecimento dos escalões mais altos se manifesta, expressando-lhes mais
confiança, promovendo e estimulando, assim, o desejo de continuarem na
organização.

Luz (1985), estudando o vínculo empregatício nas organizações brasileiras,
afirma que o mesmo é caracterizado pelo nível hierárquico ocupado pelo indivíduo
na empresa. Os operários, segundo Luz, têm envolvimento parcial, o que leva a
altas taxas de rotatividade, porque o acesso ao cargo elevado é muito difícil e
sempre está circunscrito à sua inclusão parcial na organização.

Já o vínculo com a organização daqueles indivíduos que se posicionam melhor na
estrutura hierárquica ou que têm algum grau de parentesco com o proprietário
tem se caracterizado por certa estabilidade. Eles vislumbram a possibilidade de
ascensão e carreira e sua relação com a organização é mais intensa e duradoura.
Assim, os resultados encontrados no presente trabalho ratificam, de certa forma,
os achados de Luz para o corpo de funcionários pesquisado.
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4.3 Mensuração do desempenho econômico-financeiro

A variável desempenho organizacional exigiu análise e estudo bastante criterioso
para que se pudesse escolher a metodologia mais adequada para operacionalizála. O primeiro passo nessa direção foi definir que, neste trabalho, desempenho
organizacional é usado no sentido de desempenho econômico-financeiro da
empresa e pode ser mensurado com base em indicadores contábeis.

Pesquisou-se em conceituadas publicações especializadas no assunto para
fundamentar o alicerce dos objetivos que se tinha em mente e optou-se pela
abordagem desenvolvida por Matarazzo (2003) em sua obra intitulada “Análise
Financeira de Balanços”.

Com base no estudo publicado pelo Professor Dante Matarazzo, chegou-se à
conclusão de que a metodologia empregada pelo autor é bastante confiável, útil e
prática, uma vez que tem sido utilizada para avaliar instituições de qualquer porte,
bem como grandes conglomerados empresariais de capital aberto ou fechado.
Esse estudo ajuda a orientar tanto os níveis internos da organização, tomadores
de decisão, como o público externo interessado em investir na empresa ou
conhecer a situação em que a mesma se encontra.

O desempenho global de cada instituição foi medido pelo ROE. A tradução literal
é o retorno do patrimônio, mas na literatura nacional é mais utilizado o termo
rentabilidade do que o termo retorno, tanto neste quanto nos outros indicadores.
Portanto, essa terminologia é adotada.

O processo de avaliação dos resultados do retorno sobre o patrimônio líquido é
apresentado na Tabela 6.
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Tabela 6
Avaliação de resultados ROE
Até 2%
Rentabilidade péssima
De 2% a 10%
Rentabilidade baixa
De 10 a 16%
Rentabilidade boa
Acima de 16%
Rentabilidade excelente
Fonte: Cafeo (2004, p. 39 como citado em Silva (2005).

A Tabela 7 mostra os resultados obtidos com base na análise do retorno sobre o
capital investido pelos proprietários das empresas selecionadas.

Tabela 7
Cálculo do ROE (valores no balanço patrimonial em milhares de Reais)
Empresas
Exercícios

Ânima
Ano 2014

Estácio de Sá

Ano 2013

Ano 2014

Kroton

Ano 2013

Ano 2014

Ano 2013

Lucro Líquido

159.094

38.360

425.645

244.707

1.000.600

516.571

Patrimônio Líquido

596.302

483.262

2.392.860

1.517.642

11.446.408

2.618.689

Cálculo do ROE

0,27

0,08

0,18

0,16

0,09

0,20

Fonte: dados da pesquisa (2015).

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que os acionistas da empresa ÂNIMA, no
ano de 2013, obtiveram um retorno de 8% sobre o capital aplicado, ou seja, para
cada R$ 1,00 empregado, auferiram-se R$ 0,08 de retorno, que conforme nossa
tabela-padrão é uma rentabilidade baixa. Entretanto, ocorreu acentuada guinada
devido ao considerável aumento do LL e PL, chegando ao percentual de 27% em
2014, avaliada como rentabilidade excelente.

Os acionistas da empresa Estácio de Sá, por outro lado, mantiveram o nível de
rentabilidade quase estável durante o período analisado. Obtiveram retorno de
16% em 2013 e 18% em 2014, apresentando rentabilidades boa e excelente,
respectivamente.

Por fim, os acionistas da empresa Kroton alcançaram ótimo retorno em 2013,
chegando ao índice de 20% sobre o capital investido, considerado rentabilidade
excelente na tabela-padrão. Mas pode-se notar que a taxa de retorno caiu
significativamente para 9% de um exercício para o outro, devido ao fato de que o
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PL não aumentou na mesma proporção que o LL, por motivo de fusão com o
grupo Anhanguera em julho de 2014, sendo considerada baixa rentabilidade.

Concluiu-se informando que as empresas do setor de ensino superior
apresentam-se diante de um cenário desafiador. A demanda por educação, tanto
superior quanto técnico, mostra-se ascendente. Portanto, todas as empresas
exibem condições de encarar esse desafio.

4.4 Descrição e análise da tipologia cultural

Conforme descrito no referencial teórico e também na estratégia de análise dos
dados, o modelo utilizado para análise e identificação dos tipos de cultura
organizacional foi proposto por Quinn (1981). As questões 1 a 24 (Apêndice A)
visaram à identificação dos quatro tipos de cultura organizacional na instituição.

Para auxiliar a análise, para cada questão foram apresentados gráficos contendo
os resultados globais, ou seja, a média das respostas entre as empresas, e
posteriormente os resultados registrados individualmente. Cada gráfico revela a
divisão de resposta da escala Likert em porcentagem. Para facilitar a
compreensão dos resultados, foram somadas as respostas “nunca ocorre” e
“raramente ocorre”, enquanto “ocasionalmente ocorre” é o ponto neutro, além de
somar as respostas “frequentemente ocorre” e “sempre ocorre”. Essas somas
foram realizadas para verificar as tendências.

Para fins deste tópico, obteve-se o resultado médio de cada um dos tipos culturais
por empresa, bem como o seu respectivo erro-padrão. Esse escore médio, por
perfil e por instituição, foi calculado somando-se os pontos que as questões
associadas a cada cultura receberam na escala Likert e, em seguida, dividiu-se
esse resultado por seis (número de perguntas) e pelo número de respondentes de
cada organização. Levaram-se em conta os valores médios para que fosse
possível a comparação entre as três empresas pesquisadas, já que as mesmas
não utilizaram igual número de questionários.
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Partindo-se dessa análise, apresentam-se os resultados para cada grupo de
questões.
4.4.1 Cultura clã

Para identificar a cultura organizacional clã, utilizaram-se as questões 1, 5, 9, 13,
17 e 21, conforme analisado a seguir.

Considerando o grupo de questões analisadas, pode-se afirmar que a cultura clã
é predominante em todas as instituições, tendo em vista que as respostas
apresentaram alto grau de “frequentemente ocorre” e “sempre ocorre”. O
desenvolvimento dos recursos humanos e a valorização da participação dos
membros envolvidos com a organização no processo decisório são características
marcantes nesse tipo de cultura.

Como reforçam os autores Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), instilar o
conhecimento é importante para nivelá-lo, justificando conceitos tanto para a
sobrevivência quanto para o avanço da organização. Sugere-se aqui apenas uma
reflexão sobre a oportunidade de incluir os funcionários em discussões para além
do escopo de suas funções, o que pode contribuir para a formação de novas
fontes de conhecimento para a empresa como um todo.
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Figura 9 – Ânima Educacional: cultura clã.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

O resultado aqui obtido mostra que a empresa Ânima Educacional teve o maior
número de respondentes neutros em relação à cultura clã, o que talvez possa
sugerir falta de integração entre líderes e empregados, apesar de existir pouca
variação entre as respostas positivas.
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Figura 10 – Kroton Educacional: cultura clã.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Figura 11 – Estácio de Sá: cultura clã.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Por outro lado, as empresas Kroton Educacional e Estácio de Sá apresentam um
número de respostas neutras em comparação com a primeira, em compensação,
demonstram maior número de respostas negativas, o que leva a crer que
dificilmente a maioria dos empregados é levada a uma integração em equipe.
Mesmo assim, todas as instituições manifestam preponderância desse tipo de
cultura organizacional.
4.4.2 Cultura inovativa

Para identificar a cultura organizacional inovativa, utilizaram-se as questões 2, 6,
10, 14, 18 e 22, que passa a ser analisada em seguida.

A cultura inovativa é caracterizada pelo aspecto da mudança, isto é, os
funcionários aceitam correr riscos de tal maneira que quebram paradigmas
estabelecidos.

Eles

gostam

de

planejar

o

futuro

e

se

concentram

demasiadamente em obter recursos para apoiar a imagem externa da instituição.

Figura 12 – Ânima Educaional: cultura inovativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Diante dos resultados obtidos, verifica-se que, entre as três empresas
pesquisadas, aquela que obteve o maior percentual de respostas positivas e com
pouca variação entre elas foi a instituição Ânima, apesar, também, de possuir o
maior número de respostas neutras, o que caracteriza pequena insegurança
sobre essa inovação como cultura.

Figura 13 – Kroton Educacional: cultura inovativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Figura 14 – Estácio de Sá: cultura inovativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Já as demais empresas, Kroton Educacional e Estácio de Sá, mostram-se
positivas nesse tipo cultural, mas demonstram alto grau de respostas negativas,
podendo caracterizar falta de realização desse tipo de cultura organizacional na
instituição.
4.4.3 Cultura racional

Para identificar a presença do tipo de cultura organizacional racional, foram
utilizadas as questões 3, 7, 11, 15, 19 e 23, analisadas a seguir.

Nesse tipo cultural, buscou-se atingir os melhores objetivos organizacionais a
partir da competitividade e produtividade, os quais são alcançados por meio de
controle externo e aumento do posicionamento. Isso significa que quanto maiores
o desempenho e os resultados obtidos, maior será a remuneração.
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Figura 15 – Ânima Educacional: cultura racional.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Na análise dos resultados obtidos, mais uma vez a empresa Ânima Educacional
atingiu os maiores índices de respostas positivas em relação a esse tipo de
cultura, de tal forma que quase não apresenta respostas negativas, apesar do
reduzido grau de respostas neutras.
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Figura 16 – Kroton Educacional: cultura racional.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Figura 17 – Estácio de Sá: cultura racional.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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As demais empresas também são preponderantes nesse tipo cultural, apesar da
pouca porcentagem de respostas negativas e neutras.
4.4.4 Cultura hierárquica

Para identificar a presença do tipo de cultura organizacional hierárquica,
utilizaram-se as questões 4, 8, 12, 16, 20 e 24.

O que se pretendeu demonstrar com esse tipo de cultura foram os valores e
normas associadas à burocracia. Essa cultura está ligada aos pressupostos de
estabilidade, na qual os empregados aceitam aquelas autoridades formalmente
estabelecidas, de regras e regulamentos impositivos.

Figura 18 – Ânima Educacional: cultura hierárquica.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Figura 19 – Estácio de Sá: cultura hierárquica.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Figura 20 – Kroton Educacional: cultura hierárquica.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
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Os resultados desse tipo cultural demonstram também preponderância nas
empresas analisadas, o que leva a crer que os fatores de motivação são
segurança e ordem. Isso mostra a presença de líderes conservadores e
cautelosos, principalmente quanto aos problemas de natureza técnica. As
instituições Estácio de Sá e Ânima Educacional são as que apresentaram mais
variações nas respostas, enquanto a Kroton Educacional foi mais estável em
relação aos resultados, o que significa a presença mais forte nesta última.
4.4.5 Análise dos resultados culturais

As informações colhidas anteriormente indicam que as organizações pesquisadas
não são caracterizadas pela presença de um único tipo cultural.

A pesquisa revelou que nas empresas em estudo ocorre certo balanceamento na
expressão das quatro culturas propostas pelo Competing Value Model, ou seja, a
hierárquica, a clã, a inovativa e a racional. No entanto, há de se ressaltar que
entre as instituições a cultura racional foi a que mais predominou, como se pode
observar nos gráficos expostos, tendo a mesma recebido os maiores valores
médios na escala Likert. Ainda merece destaque a cultura hierárquica, que foi a
segunda a obter as maiores pontuações.

A análise da tipologia cultural de Quinn também sublinha os atributos culturais
que menos predominam no grupo pesquisado. A cultura inovativa foi aquela que
obteve os menores valores médios e, portanto, pode-se afirmar que é o tipo
inovativo que, hoje, tem menos preponderância.

A Figura 21 representa graficamente os resultados obtidos e o seu entendimento
ajuda a ampliar o escopo desta análise. Como se pode apurar, nos quadrantes
inferiores têm-se os valores e crenças culturais de mais expressão, representados
pelas culturas hierárquica e racional. Já nos quadrantes superiores manifestam-se
os tipos de menos evidência, referentes às culturas clã e inovativa.
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Figura 21 – Área de preponderância dos tipos culturais nas empresas
pesquisadas pela tipologia de Quinn.
Fonte: dados da pesquisa (2015).

Inferiu-se, de forma clara, que esses perfis culturais encontrados apresentam,
entre si, um denominador comum no seu eixo horizontal e que eles também
mostram valores antagônicos centrados no eixo vertical. Essa situação chama a
atenção para o fato de que, em primeiro lugar, as culturas mais predominantes –
hierárquica e racional – e as outras com menos destaque – clã e inovativa – se
caracterizam pela busca da manutenção e desenvolvimento de fatores que atuam
no ambiente externo organizacional. Em segundo lugar, deve-se destacar que as
premissas culturais mais fortes nas empresas pesquisadas estão direcionadas
para mecanismos de controle, centralização, procedimentos, previsibilidade e
estabilidade. Estas premissas se contrapõem àquelas que são menos
evidenciadas, ou seja, os atributos culturais que priorizam mais flexibilidade às
mudanças, mais abertura, inovação, descentralização, participação e coesão, os
quais estão mais ausentes.

Os dados da Figura 21 realçam também os valores culturais mais desejados em
caso de mudança ou intervenção na cultura organizacional das empresas
pesquisadas. Em 70% das companhias que serviram de base para este estudo
busca-se a cultura inovativa como principal opção de expressão cultural. O
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segundo cenário mais desejado é representado pela cultura inovativa, o que foi
evidenciado em aproximadamente 40% das empresas.

Ao buscar os principais aspectos relevantes na análise das características
culturais das organizações brasileiras, deparou-se com um desafio bastante
grande, já que é reduzido o número de pesquisas sobre nossa realidade
organizacional. Assim sendo, tentou-se algum respaldo, embora não numeroso,
que não serve de base para justificar e ratificar os resultados encontrados. Por
que predominam nas instituições pesquisadas os valores da cultura racional e é a
cultura inovativa a mais desejada?

Uma das razões que podem explicar o perfil racional como sendo o de mais
expressão é o fato de a amostra ser constituída por companhias que, na sua
maioria, são empresas familiares que estão passando de uma administração mais
tradicional para uma administração mais profissional, até como forma de buscar
mais eficiência e competitividade.

Para Souza (1978), a empresa familiar caracteriza-se por uma cultura que reforça
os preceitos e tende a ser mais resistente às demandas externas. Está mais
empenhada na preservação de seus valores do que em abertura e renovação. A
organização brasileira também revela uma cultura patriarcal em que o estilo
gerencial mais aceito é o autoritário benevolente, segundo a autora.

Como dado complementar, esta pesquisa constatou que nas organizações
permeadas pela cultura racional prioritariamente observa-se que:

a) O controle é um princípio administrativo muito estimulado e exercido;
b) o lema que une os membros é a utilização de procedimentos, métodos
formais, cumprimento de regras e políticas administrativas para a execução
do trabalho;
c) manifesta-se um clima bastante formal, burocrático e estruturado, baseado
no controle e poder que são exercidos;
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d) existem linhas claras de responsabilidade e autoridade, evidenciadas por
estruturas organizacionais mais piramidais, e o fluxo de trabalho é
organizado e sistemático;
e) há mais preocupação em compartimentalizar ações, eventos e problemas;
f) prevalece uma tradição de subordinar indivíduos às rotinas e regras dos
sistemas burocráticos e os problemas são abordados de forma mais
independente e isolada e não tanto em um contexto mais amplo e
cooperativo.

Rodrigues e Sá (como citado em Luz, 1985, p. 82), ao se referirem ao processo
decisório nas organizações, afirmam:

As decisões nas organizações brasileiras [...] poucas são tomadas a nível
[sic] alto ou mais baixo. Quase não há descentralização a nível [sic] de
setor ou área administrativa. A explicação que oferecerem é de que, sendo
a maioria das empresas de natureza familiar, não há distinção entre
propriedade e controle. Os parentes ou filhos de proprietário ocupam
também posições de nível médio. Há uma tendência centralizadora nesse
nível e as decisões operacionais não são delegadas aos níveis mais
baixos.
Dinardi (1991) reforça que a sua experiência vivenciada em organizações ao
longo dos anos tem mostrado que o processo decisório realmente ocorre em nível
intermediário. Entretanto, tais decisões estão circunscritas, na maior parte das
vezes, à execução do processo de trabalho. Quando se trata de decisões que
afetam objetivos, metas ou alterações na organização do processo de trabalho,
elas se verificam em nível mais alto da cúpula administrativa.

Assim, pode-se concluir que as organizações brasileiras não são tipicamente
participativas quanto ao processo de tomada de decisão. Então, por que o perfil
mais desejado é o da cultura clã e o da cultura inovativa?

Uma das razões que podem ser aventadas é o fato de que, hoje, a gerência
participativa vem sensibilizando muito os escalões organizacionais. E a
participação dos empregados nas decisões vem se configurando como uma das
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pautas mais atuais em termos de programas e planejamento de treinamento.
Essa participação tem se caracterizado de forma diferenciada.

Albuquerque (1990) publicou dados de uma pesquisa realizada entre integrantes
da Associação Nacional de Administração Participativa (ANPAR) e da Associação
Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica (ABINEE) como parte das atividades de
cooperação entre essas entidades e a Faculdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo. O objetivo foi levantar dados sobre algumas
experiências de empresas brasileiras em gestão participativa e sobre a
participação dos empregados nos lucros e resultados. A amostra considerada não
pode ser dada como representativa das empresas brasileiras, tanto do ponto de
vista estatístico como no aspecto qualitativo, uma vez que a ANPAR congrega,
por seu próprio objetivo, empresas interessadas na gestão participativa. Além
disso, as experiências nacionais nessa área são recentes, embora existam
algumas delas notórias.

Conforme demonstrou a pesquisa, as experiências de gestão participativa
detectadas assumem caráter próprio em cada empresa, de acordo com a
realidade de cada uma delas. Duas das principais barreiras para a implementação
desses programas são a anuência de cultura participativa e o estágio de evolução
da burocracia criando barreiras administrativas (Albuquerque, 1990, p. 189).

Portanto, todo esse panorama revelado que evidencia o desejo de mudança na
cultura organizacional das empresas em busca de um perfil mais orientado para a
participação, para o indivíduo e o grupo, deve certamente estar sensibilizando,
também, as organizações do setor de ensino superior.

E a cultura inovativa? Por que esse perfil cultural é indicado nesta pesquisa como
também o mais desejado? Alguns dos fatores que podem explicar essa situação
são as escalas de operação, o desenvolvimento do mercado e a competição
industrial do setor têxtil. À medida que o ambiente em que operam as
organizações estudadas se torna mais competitivo e turbulento, essas
companhias têm que rever seus valores e premissas culturais atuais para darem
respostas mais condizentes a esse cenário ambiental. O que se quer dizer é que,
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hoje, a cultura hierárquica, que é de mais expressão, deve estar dando respostas
para essa continuidade organizacional. Mas, à medida que essas instituições
assumirem a postura estratégica de crescimento de expansão e de diversificação
de suas atividades em ambientes externos de concorrência mais acirrada, a
inovação não será mais uma questão de opção. Passa a ser uma necessidade
que, se não atendida, as empresas de capital aberto de ensino superior poderão
correr risco em sua atuação futura.

Não se pode deixar de transparecer aqui uma variável básica que é condicionante
do setor de ensino superior. É a célebre questão da modernização e globalização
do ensino, citada como o “calcanhar de Aquiles” do setor em análise. Tido como
um setor de capital intensivo, o ensino superior tem a imagem de estar defasado
em relação aos avanços tecnológicos ocorridos na civilização humana. Salvo
algumas empresas que por razões muito especiais tiveram recursos para isso, as
empresas acabam optando pelo mercado de capitais como uma saída.

Complementando, expõem-se aqui os atributos organizacionais mais importantes
que foram obtidos pela pesquisa, como expressão dos perfis de cultura clã e
inovativa desejados.

a) O lema que deve unir os membros da instituição é “lealdade e coesão” e
mais forte deve ser o envolvimento das pessoas com as metas
organizacionais;
b) deve-se encorajar mais as ações, ideais inovativas e a iniciativa individual;
c) o ambiente de trabalho deveria ser mais criativo, dinâmico e trazer novos
desafios às soluções dos problemas organizacionais internos e externos;
d) os mecanismos de ação para adaptação e flexibilidade às mudanças
externas deveriam ser mais estimulados;
e) deve-se investir mais nos recursos humanos e valorizá-los, levando-se em
conta, mais frequentemente, a variável moral do empregado;
f) os problemas deveriam ser vistos de forma mais integrada e não
isoladamente dentro do sistema como todo;
g) as discussões em aberto e a tomada de decisão por consenso deveriam
ser mais praticadas;
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h) deve-se buscar melhor clima de relação interpessoal;
i) o estilo de administração deve ser caracterizado por trabalho em equipe,
consenso, participação no processo de solução de problemas e tomada de
decisão.

4.5 Discussão dos resultados

Inicialmente, é conveniente observar aqui que existem duas direções que os
estudos empíricos têm assumido ao examinarem as relações entre cultura
organizacional e desempenho econômico-financeiro. A primeira delas trata a
cultura como uma variável independente e o desempenho é visto como variável
dependente. É nessa abordagem que esta pesquisa se enquadra, bem como os
trabalhos de Gordon (1985), Denison (1984), Quinn (1981), Yeung et al. (1991),
Zamuto (1989), Peters & Watermann (1982), entre outros. A segunda versão
reverte a ordem da causalidade e, então, o pesquisador passa a assumir que o
nível de desempenho (variável independente) é que é determinante dos atributos
da cultura organizacional (variável dependente). Os estudos de Martin et al.
(1988) constituem um exemplo dessa linha de pesquisa. Os resultados obtidos,
no entanto, mostram pouco suporte para esse argumento.

A importância estratégica da cultura organizacional tem sido sugerida e estudada
por diferentes autores, entre eles Peters & Watermann (1982), Deal & Kennedy
(1982), Denison (1984), Cameron & Freemann (1990) e Yeung et al. (1991), os
quais argumentam que o desempenho organizacional é resultante dos diferentes
tipos de cultura e da intensidade da força cultural apresentados pela empresa.

Força cultural deve ser entendida como a extensão com que os valores e crenças
que permeiam a organização são ampla e intensamente compartilhados pelos
seus membros. No modelo aplicado, a cultura forte é aquela que mais incorpora
os atributos de todos os quatro tipos culturais. Graficamente é indicada pela área
total que é coberta pelos quatro quadrantes da tipologia cultural de Quinn &
Rouhrbaugh (1981).
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Com a finalidade de se obter a força cultural de cada empresa pesquisada,
elaborou-se a Tabela 8. O somatório dos valores encontrados em cada perfil
cultural fornece a força cultural de cada empresa.

Tabela 8
Valor médio de cada uma das culturas e força cultural por empresa
Empresa
Estácio de
Sá

Ânima
Educacional

Cultura

Kroton
Educacional

Amostra
Cultura Clã

66

26

59

3,69

3,63

3,63

Cultura Inovativa

3,85

3,61

3,58

Cultura Racional

4,09

3,90

3,94

Cultura Hierárquica

3,77

3,79

3,79

Fonte: dados da pesquisa (2015).

A análise de clusters (Johnson & Wichern, 1982) foi utilizada para se agrupar
perfis cultuais semelhantes em grupos considerados distintos. Utilizou-se o
método do “vizinho mais longe” na análise de agrupamentos (pois é o que forma
grupos mais homogêneos internamente e distintos entre si) e a distância
euclidiana.

A análise dos dados sugere que as organizações raramente são caracterizadas
por um tipo puro de cultura. Elas tendem a ser representadas pela combinação de
perfis diferentes, em que nenhuma, uma ou várias formas culturais podem
dominar.

Os perfis culturais identificados nesta pesquisa também apresentam certa
similaridade com os achados de Quinn & Spreitzer (1991). Esses autores
obtiveram quatro perfis a partir de uma dada amostra estudada. O primeiro perfil
cultural consistia de firma que enfatizava fortemente as culturas clã e inovativa e
moderadamente as culturas hierárquica e racional. O segundo perfil agrupava
instituições

dominadas

pelo

enfoque

da

cultura

hierárquica

enquanto

negligenciava os outros tipos. Esses dois grupos não tinham um balanceamento
entre os quatro quadrantes da tipologia de Quinn, o que os diferenciava do
terceiro e do quarto perfis. As empresas destes últimos perfis mostravam-se
equilibradas em relação à sua forma cultural, mas em diferentes graus de
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intensidade. E no terceiro perfil, todas as formas culturais receberam os menores
valores comparados com os escores médios; no quarto perfil, os quatro
quadrantes alcançaram relativamente os resultados mais altos. Esses perfis foram
chamados, respectivamente, de culturas fracas e fortes.

Yeung et al. (1991) descobriram cinco perfis dominantes no seu trabalho e
também entre eles fizeram-se presentes as culturas fortes e as culturas fracas, da
mesma forma como ficou evidenciado no presente estudo (Tabela 8).

Zammuto e Krakower (1989) deram uma abordagem diferente ao examinar os
diferentes “clusters”, os quais foram ordenados por tamanho e forma de controle
institucional, ou seja, empresas públicas, independentes e religiosas. Eles
descobriram que as organizações pequenas, independentes e religiosas tendiam
a evidenciar a cultura clã, enquanto as grandes instituições públicas mostravam
culturas com perfis hierárquicos e racionais. Em outras palavras, o primeiro grupo
enfatizava valores tais como objetivos compartilhados, participação e senso de
família; e o segundo realçava competição, atingimento de metas, procedimentos e
regras, linhas claras de autoridade, controle e avaliação.

Assim, os resultados apresentados pelas diferentes pesquisas realizadas junto a
empresas estrangeiras fora do Brasil sugerem perfis culturais que, embora
distintos para cada amostra, possuem características em comum, com formas
culturais similares encontradas nas organizações brasileiras.

Portanto, ao comparar os resultados da Tabela 8 com os resultados da Figura 21,
concluiu-se que há fortes indicações de que existe correlação positiva entre força
cultural e desempenho, isto é, à medida que aumenta a força cultual, aumenta
também o desempenho. E cada uma dessas duas variáveis também parece estar
correlacionada positivamente com o tamanho da empresa.

Os resultados obtidos por esta análise empírica vêm corroborar as confirmações
feitas por autores como Peters & Waterman (1982), Deal & Kennedy (1982),
Ouchi (1981), entre outros, que declaram que a força da cultura está associada ao
desempenho organizacional: “Uma cultura forte tem sido quase sempre a mola
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propulsora que está atrás das companhias americanas de sucesso” (Deal &
Kennedy, 1982, p. 5).

Os dados obtidos nesta investigação são consistentes também com as pesquisas
realizadas por Yeung et al. (1991) e Cameron & Freeman (1990), que
desenvolveram estudos mais recentes na linha metodológica que foi utilizada
neste trabalho.

Cameron & Freeman (1990) avaliaram a cultura organizacional em uma extensa
amostra de organizações de ensino superior e concluíram que os diferentes perfis
culturais apresentados pelas mesmas também eram bons preditores de sua
eficácia. Yeung et al. (1991), em seu trabalho de pesquisa, testaram a hipótese de
que as diversas formas culturais e a intensidade da força cultural estavam
associadas ao desempenho econômico. Seus achados confirmaram que os cinco
diferentes perfis identificados pela tipologia de Quinn e os seus níveis de força
cultural tinham efeitos profundamente diferentes no resultado das organizações
estudadas. Yeung et al. identificaram que as empresas com perfil de culturas
fracas resultaram em níveis de desempenho econômico mais baixo, contrastando
com o perfil das culturas fortes, que estavam atualmente correlacionadas com os
mais altos níveis de resultados.

Em nossa amostra, o perfil cultural exibido pela empresa de melhor desempenho
é de uma cultura forte, muito embora essa organização não tenha porte
relativamente maior em relação às outras. A correlação entre mais força cultural e
melhor desempenho encontra respaldos na hipótese do balanceamento do
modelo utilizado. A pesquisa constatou que os melhores desempenhos foram
retratados pelas empresas que também revelaram mais equilíbrio entre os quatro
quadrantes da tipologia de Quinn, constituindo, assim, mais força cultural.
Conforme prevê o modelo, maior espaço cultural preenchido deve representar
mais capacidade de a empresa poder dar respostas organizacionais positivas ao
amplo conjunto de fatores ambientais que com ela interagem.

A ênfase exagerada em alguma das formas culturais leva a instituição a ignorar
as demais, gera o desequilíbrio entre os seus atributos, o que, perigosamente, vai
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conduzir a empresa aos pontos cegos ou zonas negativas decorrentes dos
valores, crenças e premissas adotadas em excesso. Essa situação pode ser
ilustrada para cada perfil cultural.

Tome-se como exemplo a cultura clã, que é voltada para o desenvolvimento dos
recursos humanos e incentivos à busca de mais participação, abertura,
envolvimento e preocupação com o moral. A preocupação exagerada em
desenvolver e fazer aflorar os traços dessa cultura em detrimento dos demais
perfis

pode

trazer

participação

inapropriada,

discussões

improdutivas,

individualismo descontrolado e excesso de permissividade, que não se constitui,
portanto, numa zona negativa de atuação.

A cultura inovativa tem seu ponto cego também. No excessivo incentivo ao
crescimento, dinamismo, criatividade, adaptabilidade, preocupação com inovação
e com o ambiente externo, pode ocorrer a anarquia tumultuada, que gera conflitos
e hostilidades, respostas antecipadas e imaturas aos problemas externos e
oportunismo político.

A cultura hierárquica que busca valores de mais consolidação, continuidade e
estabilidade pode levar a aflorar seu lado negativo ou a burocracia congelada,
que vai caracterizar-se pelo excesso de controle, comando, centralização, rigidez,
conformidade com normas, regras e procedimentos.

Finalmente, a cultura racional que positivamente enfatiza a competitividade,
orientação

para

o

lucro

e

atingimento

das

metas

e

produção

pode

superdimensionar esses valores e crenças organizacionais e conduzir-se também
para o seu ponto cego. Este se revela na exaustão humana, desgaste, esforço
exagerado e opressão.
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5 Considerações Finais

Este capítulo tem por finalidade principal registrar as conclusões obtidas por esta
pesquisa, tecer considerações e, por fim, apresentar as recomendações finais.
Antes, no entanto, faz-se mister rever os objetivos iniciais que foram traçados
para o referido trabalho, ou seja:

a) Identificar a tipologia de cultura das empresas.
b) Relatar o desempenho econômico financeiro a partir do balanço patrimonial
e a demonstração de resultados do exercício das empresas de ensino
superior de capital aberto situadas na cidade de Belo Horizonte.
c) Descrever as possíveis diferenças ou semelhanças das tipologias culturais
no setor educacional.
d) Correlacionar as tipologias de cultura com o desempenho econômicofinanceiro.

Diante disso, a primeira conclusão é de que o modelo utilizado (Competing Value
Model) constitui-se em excelente ferramenta para o estudo e o diagnóstico da
cultura nas organizações.

Ele provê um instrumento capaz de identificar diferentes perfis culturais que são
evidenciados pelas culturas clã, inovativa, racional e hierárquica.

A validade da pesquisa, cuja análise foi feita com base na técnica de
escalonamento multidimensional, indicou que os quatro perfis de cultura estão
separados nos seus respectivos eixos horizontal e vertical e revelam conceitos
distintos. Portanto, há suporte estatístico de que as relações estatísticas usadas
no Competing Value Model são válidas. O coeficiente de Kruskal obtido indica que
as escalas de cada tipo cultural estão espacialmente mais próximas uma das
outras quando comparadas às escalas dos demais quadrantes.

A nosso ver, a avaliação do instrumento de pesquisa constitui-se em um tópico
bastante importante incorporado ao projeto, já que não existe, aqui no Brasil,
entre aqueles que estudam os fenômenos organizacionais, a tradição de
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evidenciarem, em seus relatórios, dados sobre seus instrumentos de medida.
Essa prática é comum, por exemplo, entre os pesquisadores americanos e
aqueles de grandes centros de pesquisas, como na Europa e Canadá.

Sabe-se que a qualidade de pesquisa não só depende de um planejamento
adequado para atender aos objetivos a serem alcançados pelo projeto, mas
também de adequados processos de mensuração.

Uma segunda conclusão é que a tipologia cultural que caracteriza o conjunto de
organizações pesquisadas do setor de ensino superior é representada por dois
perfis diferenciados. O primeiro perfil – culturas fortes – compreende a empresa
que, de forma balanceada, mais incorporou os valores, crenças e atributos das
quatro formas culturais propostas pelo modelo de Quinn. O segundo perfil –
cultura fraca – compreende a empresa que, de forma balanceada, menos
incorporou os valores, crenças e atributos das quatro formas culturais propostas
pelo modelo de Quinn. A análise dos clusters (Johnson e Wichers, 1982) foi
utilizada para agrupar os perfis culturais semelhantes em grupos considerados
distintos. Utilizaram-se o método do “vizinho mais longe” na análise de
agrupamento e a distância euclidiana. A partir desta conclusão, abstraiu-se que o
paradoxo cultural frequentemente existe nas organizações. Esse variado arranjo
de valores ou combinações paradoxais é que dá às instituições culturas
diferenciadas, que são refletidas por meio de manifestações próprias e
particulares de cada uma delas. Peters & Watermann (1982) declaram que as
empresas eficazes aprendem a administrar seus paradoxos.

Nesta pesquisa, todas as empresas refletiram atributos dos quatro tipos culturais
avaliados. A importância do equilíbrio entre as culturas é outro aspecto a ser
destacado. Quando determinado quadrante é superenfatizado em comparação
aos demais que são adjacentes, pode ocorrer o aparecimento de pontos cegos da
cultura que acabam levando a organização a comportamentos disfuncionais. A
ênfase exagerada, por exemplo, à cultura hierárquica pode levar a uma estrutura
formal rígida que conduz à estratificação e ao imobilismo. A ampla liberdade de
expressar as relações informais, que é estimulada na cultura clã, pode levar ao
caos pelas ações impulsivas, improvisadas e individualistas que, com o tempo,
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implicam a queda da integração organizacional, entre outros problemas. Esta
pesquisa apurou que há certo balanceamento cultural nas empresas pesquisadas,
embora em diferentes graus. Evidenciou-se mais equilíbrio para as culturas fortes
e menos para as culturas fracas, plenamente justificados pela diversificação de
perfis encontrada.

A terceira conclusão a que se chegou é que a cultura racional é a que mais
predomina, hoje, sendo refletida em 100% das organizações pesquisadas. A
cultura hierárquica é a segunda que tem mais expressão.

A quarta conclusão é de que a cultura inovativa é a mais desejada entre as
empresas pesquisadas, enquanto a cultura clã é o segundo cenário cultural mais
buscado pelas empresas participantes.

A terceira e a quarta conclusões apresentam um contraste interessante quando
analisadas sob o enfoque do CVM. Usando a Figura 21 como referência, percebese que os quadrantes inferiores representam graficamente os dois perfis culturais
reais mais evidenciados nas empresas pesquisadas: o da cultura racional e o da
hierárquica. Por outro lado, os quadrantes superiores exprimem os dois perfis
mais desejados: o da cultura clã e o da inovativa. Assim sendo, em caso de
intervenção na cultura, esta seria a mudança a ser direcionada, ou seja, menos
ênfase em produção, eficiência e controle e mais ênfase em participação,
descentralização e estimulo à inovação.

Os resultados obtidos por esta pesquisa demonstraram que eles se constituem
em apenas um aspecto organizacional, e mais, sendo revelados em nível
específico de empresas do setor de ensino superior. Mas essa realidade
certamente assume maiores proporções quando também passa a abranger outros
extratos econômicos. Exemplo concreto disso são os achados de estudo
realizado por consultores em São Paulo2 envolvendo 100 das mais expressivas
empresas de serviços do país na área financeira, de informática, segurança/mão
de obra temporária, transporte, comércio/varejo, serviços públicos, sistema

2

Jornal o Estado de São Paulo – 10/05/2002.
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convênio e hotelaria/turismo. A pesquisa revela que nossa cultura gerencial é
voltada muito mais para o lucro3 e para a burocracia4 do que para a qualidade dos
serviços prestados. Ela é a antítese de cultura de serviços 5 , que deixa o
funcionário livre para inventar e ser criativo na arte de atender bem. Em países
desenvolvidos, ao contrário, esse procedimento é comum e já faz parte da cultura
da empresa. A proposta final é estimular, neste caso, o crescimento da cultura de
serviços nas organizações brasileiras. Esse paralelo aqui traçado entre as duas
pesquisas é importante porque amplia e aprofunda o processo de reflexão sobre o
diagnóstico e a intervenção na cultura das organizações brasileiras: o que, como,
por que, para que e quando mudar?

Além disso, é relevante sempre ter em mente que o posicionamento cultural
estratégico assumido pela instituição também faz parte e é influenciado por
fatores conjunturais externos mais abrangentes. O enfoque mais preciso é o de
que, a rigor, não é só a empresa que muda, mas toda a sociedade é que está em
mudança. Tudo o que rodeia a empresa está em rápida transformação,
desafiando-a a contínuas adaptações, mudanças e interferências em sua cultura
organizacional.

A quinta conclusão sustenta que a cultura está significativamente associada ao
desempenho econômico-financeiro. Empresas com cultura forte evidenciaram
melhor desempenho e empresas com cultura fraca apresentaram pior
desempenho.

O suporte estatístico para esta última conclusão foi dado com base em vários
testes, em um nível descritivo igual a 0,018. O teste t-Student evidenciou que a
força cultural média da empresa com bom desempenho é maior do que a com
mau desempenho. O cálculo do coeficiente de contingência padronizado entre as
duas variáveis mostrou associação entre as duas variáveis de estudo, ou seja,
força cultural e desempenho.

3

Semelhante ao perfil da cultura racional.
Semelhante ao perfil da cultura hierárquica.
5
Semelhante ao perfil da cultura inovativa.
4
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A análise do coeficiente de correlação linear revelou que há indicações de que
existe correlação positiva entre força cultural e desempenho, isto é, à medida que
aumenta a força cultural, aumenta também o desempenho econômico-financeiro.

Esta última conclusão tem peso importante nesta pesquisa, mas é necessário
afirmar que deve ser considerada sob a perspectiva de que o desempenho
econômico-financeiro é um fenômeno multidisciplinar e, assim sendo, está sujeito
a interferências de outras variáveis no processo. Killmann (1987), por exemplo,
propõe cinco fatores básicos, que são:

a) Cultura organizacional – é um dos elementos mais importantes, pois sem
dúvida alguma ela pode se constituir em uma barreira para os esforços
produtivos ou ser um verdadeiro canal para a eficácia e o bom
desempenho de empresa.
b) Capacidade gerencial – refere-se à habilidade dos gerentes em solucionar
problemas complexos que se contrapõem aos problemas simples, ou seja,
aqueles que podem ser resolvidos por uma única pessoa.
c) Grupo – diz respeito à posição que os grupos assumem na organização em
relação à tomada de decisão e à implementação de ação administrativa.
d) Estratégia e estrutura organizacional – relaciona-se à definição e à escolha
das estratégias, bem como ao suporte dado pela estrutura às atividades
exercidas.
e) Sistema de recompensa – o que é oferecido para o empregado em termos
de recompensas financeiras (salários e benefícios), conteúdo e status do
cargo ocupado, planos de carreira e sistemas de avaliação de
desempenho.

As conclusões apresentadas por esta pesquisa foram atingidas adotando-se o
máximo rigor metodológico que foi possível aplicar. No entanto, há de se
reconhecer a existência de fatores limitativos e, portanto, alguns cuidados devem
ser tomados na interpretação desses dados.

Em primeiro lugar, deixa-se aqui registrada a impossibilidade de se atingir toda a
população levantada. Assim, a generalização desses resultados para outras
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organizações do setor de ensino superior, bem como de outros setores
econômicos, necessita ser empiricamente testada.

Em segundo lugar, cumpre reforçar que este trabalho lida, antes de tudo, com o
corpo funcional das empresas pesquisadas, logo, todas as conclusões devem ser
vistas primeiramente do ponto de vista desses indivíduos.

Em terceiro lugar, foram feitas referências às limitações de natureza metodológica
deste trabalho na própria forma de mensuração do fenômeno. A técnica
quantitativa de coleta de dados empregada, quando associada à quantitativa,
pode ampliar a análise e as conclusões de qualquer projeto de pesquisa. Todavia,
por razões de tamanho da amostra, custo e tempo envolvidos, nesta dissertação
fez-se uso apenas do questionário estruturado.

Por outro lado, embora circunscritos a certos limites, os dados obtidos por este
estudo encontraram resultados fecundos e ressaltam aspectos importantes no
processo de desvendar o universo cultural das organizações.

5.1 Recomendações

Nesta última parte, registram-se algumas considerações de ordem geral, bem
como algumas proposições para futuras pesquisas.

Sugere-se que deve haver mais cuidado e preocupação, por parte dos
pesquisadores, em estabelecer e deixar transparecer em seus relatórios os
coeficientes de confiabilidade e validade dos instrumentos de medida utilizados.

Além disso, não se deve adotar a postura de ser a pesquisa quantitativa melhor
ou pior do que a qualitativa, e vice-versa. A seleção do melhor método de
investigação sobre a cultura organizacional não deve ser um fim em si mesmo,
mas uma estratégia do pesquisador para produzir os resultados desejados e
alcançar os objetivos estabelecidos para o seu projeto. Dessa forma, o uso das
metodologias quantitativa e qualitativa para análise do universo cultural deve ser
visto como complementar, e não como mutuamente exclusivo.

106

Os cursos e programas de formação, treinamento e capacitação de gestores
devem desenvolver nos líderes organizacionais habilidades fundamentais como: a
cognitiva (conhecimento especializado, técnicas, normas e procedimentos); a
humana (condições para o perfeito relacionamento interpessoal e intergrupal); a
estratégica (condições de fazer a organização funcionar como um todo sistêmico
voltado para o seu ambiente externo); e também a habilidade organizacional que
dá condições ao gestor de interpretar e compreender a cultura da organização em
que ele se insere, se necessário, podendo ser usada como um agente de
mudança da empresa.

Os administradores, gerentes e consultores de empresa devem fazer uso da
tipologia cultural como uma valiosa ferramenta de diagnóstico para implementar
mudanças da cultura. A tipologia de Quinn é especialmente útil quando estão
sendo requeridas mudanças organizacionais decorrentes de processos de
sucessão, de aquisições ou fusões, de programas de desenvolvimento
organizacional ou para intervenções e administração da própria cultura.

As empresas envolvidas nesta pesquisa devem canalizar seu tempo e esforços
para refletir sobre a realidade de uma cultura mais grupal e participativa. Reduzir
níveis hierárquicos, aumentar as responsabilidades funcionais, atribuindo mais
delegação, estimular a descentralização nas áreas mais congestionadas e
promover a integração e a rapidez de informações são caminhos que vão permitir
à empresa envolver mais os seus funcionários num processo de participação nas
suas decisões. Este é, sem dúvida, o primeiro passo em direção a um processo
mais amplo, que é implantar a participação dos empregados nos lucros ou nos
resultados da empresa. Não se está esquecendo, evidentemente tem-se em
mente, que o processo pode ser demorado, tendo em vista a diversidade de
nossas empresas em termos de porte, tecnologia, estágio de evolução
burocrática, de práticas e políticas de gestão de recursos humanos, bem como a
cultura gerencial. Mesmo assim, o momento exige, hoje, reflexão e um pensar
cuidadoso visando à proposta de atuação no futuro.

As empresas pesquisadas no setor de ensino superior também devem refletir
sobre a realidade de uma cultura mais inovativa e mais bem preparada para
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competir. O ambiente político-econômico-social que emerge no Brasil desde o
início de 2008 aumentou o quadro de instabilidade, incerteza e insegurança
conjunturais. Além disso, criou-se uma repressão da demanda interna, pela perda
de poder aquisitivo brasileiro, o que leva as empresas a quererem buscar mais
participação nos mercados externos. Aí se deparam com alto nível de competição
em relação à qualidade no ensino. Essa condição, sem dúvida, exige que as
empresas aprendam a operar em um contexto não familiar e com novas restrições
vindas continuamente de diversas frentes. Em um ambiente de negócio adverso,
a capacidade de investir no futuro e promover ampla inovação é ainda mais
importante. Torna-se claro que posturas competitivas e inovadoras não são
extravagâncias dos tempos favoráveis, mas necessidade de sobrevivência em
épocas difíceis.

Os líderes das empresas do setor de ensino superior devem continuar
negociando com o governo e sensibilizando as autoridades brasileiras a respeito
da situação séria e preocupante que assola o ensino superior no país, o qual está
correndo sérios riscos. De um lado, a demanda cada vez maior de cursos e
instituições de ensino. De outro lado, faltam incentivos para investimentos no
setor.

Os nossos atuais e futuros controladores financeiros, os responsáveis ligados à
área de sistemas de informações contábeis e os técnicos especializados em
geral, devem vislumbrar o grande desafio inerente às funções que envolvem o
aspecto técnico-comportamental. A mera decisão de criar controles, efetuar
planos, automatizar e racionalizar não será suficiente para levar os indicadores de
eficácia de uma empresa aos patamares desejados. Será absolutamente
indispensável um trabalho de base que envolva o entendimento da cultura
organizacional e dos índices contábeis, para que o “precisar-mudar” não se
transforme, naturalmente, em um movimento de rejeição e boicote.

5.2 Sugestões para futuras pesquisas

O estudo e a análise da tipologia cultural para a amostra de empresas de ensino
superior de capital aberto sugerem algumas direções para futuras pesquisas.
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Sugere-se ampliar a compreensão do tema, em empresas brasileiras, de outros
setores, com a finalidade de conhecer e comparar perfis culturais de diferentes
segmentos. Há evidências na literatura acadêmica de que o tipo de negócio em
que a organização está engajada é um forte determinante de sua cultura
organizacional (Deal & Kennedy, 1982; Sathe, 1985).

Continuar examinando as relações entre tipo e força cultural e desempenho
organizacional para ratificação ou não dos resultados e hipóteses levantadas em
outros trabalhos empíricos.

Estudar o efeito e associação da cultura organizacional com outras variáveis
organizacionais. Algumas relações que podem ser pesquisadas, entre outras:

a) Sistema de informações contábeis vs cultura organizacional contábil;
b) Fusões e incorporações vs cultura organizacional;
c) Ciclo organizacional vs cultura organizacional;
d) Política e gestão de recursos humanos VS cultura organizacional;
e) Liderança e estilo gerencial vs cultura organizacional;
f) Estratégia e ambiente organizacional vs cultura organizacional.

Além disso, deve-se avançar na compreensão teórica do conceito de cultura
organizacional e nas formas de abordagens metodológicas para decifrá-la e
interpretá-la. Ambos os assuntos são bastante polêmicos e controvertidos,
podendo gerar enfoques novos e diversificados.

Cumpre também aprofundar e analisar a questão do gerenciamento e mudança
da cultura, hipótese esta também contestada academicamente por alguns
estudiosos (Louis, 1983; Uttal, 1983) e aceita por outros (Deal & Kennedy, 1982;
Killmann, 1982; Ouchi, 1981; Peters & Waterman, 1982). Aqueles que endossam
e são favoráveis à administração e a intervenções culturais reconhecem, no
entanto, que é um processo muitas vezes lento e nada fácil. Os mecanismos de
mudança na cultura organizacional podem estar ligados ao seu ciclo de vida
(Schein, 1985), aos ritos e cerimônias organizacionais (Trice & Beyer, 1984), à
sucessão de líderes (Pettigrew, 1979) ou a qualquer outro fator ainda inexplorado.
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Essas, portanto, são algumas sugestões de pesquisas, entre muitas outras, que
podem ser realizadas no fértil e relativamente desconhecido universo cultural das
organizações, para o qual se espera ter contribuído de forma modesta, mas
original, a partir de nossa investigação científica.
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Apêndice A – Questionário da pesquisa de tipos de cultura organizacional
Meu nome é Vani de Sousa Campos, estou na fase final do curso de Mestrado
em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo. Como um dos requisitos para
me formar, estou escrevendo a dissertação sobre o tema gestão da inovação e
competitividade.
Seja sincero ao responder. Suas respostas não serão identificadas.
Marque com um “X” na identificação do sexo e tempo total de serviço na empresa
e preencha a lacuna com a descrição do cargo ocupado.
Sexo:
( ) Masculino

( ) Feminino

Tempo total de serviços na empresa:
( ) 01 a 5 anos
( ) 06 a 10 anos

( ) acima de 10 anos

Cargo ocupado:
____________________________________________________________
Leia e analise as questões atentamente, assinalando com um “X” a alternativa
que melhor expressa sua opinião.
Para cada questão assinale somente uma opção de resposta.
Não deixe questão alguma sem resposta.
Instruções gerais de preenchimento
Leia atentamente todas as perguntas antes de respondê-las. Após refletir sobre a
resposta mais adequada à sua realidade hoje, assinale aquela escolhida,
marcando um “X” em um dos espaços.
Exemplo:
Para a alternativa nº 1, se você considera que nesta empresa os membros da
organização sentem que realmente fazem parte do seu grupo de trabalho, marque
um “X” na coluna “SEMPRE OCORRE”.
Se você considera que nesta empresa os membros da organização sentem que
realmente não fazem parte do seu grupo de trabalho, marque um “X” na coluna
“NUNCA OCORRE”, dependendo do seu atendimento.
Lembre-se:
1º Suas respostas são totalmente confidenciais, não escreva o seu nome;
2º Cada pergunta deve ter apenas uma resposta.
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Questões

Aqui,
nesta
empresa,
os
membros da organização sentem
que realmente fazem parte do
seu grupo de trabalho.
Esta entidade é vista pelos seus
membros como “vitalizadora”, ou
seja, busca o crescimento,
aquisição de novos recursos e
imagem externa positiva.
Esta empresa é um local onde o
clima
de
trabalho
é
extremamente orientado para a
produção. As pessoas estão
sempre preocupadas em realizar
tarefas.
O lema que une os membros
dessa organização é: “utilização
de
procedimentos,
métodos
formais e de políticas para
execução
do
trabalho”.
O
cumprimento das regras é muito
importante.
Esta instituição respeita, valoriza
e investe em seus recursos
humanos. Aqui se leva em conta
a moral do empregado.
Aqui, nesta empresa, adaptação
e flexibilidade às mudanças são
encorajadas
por
serem
consideradas pontos fortes.
O estilo de administração, nesta
empresa, encoraja principalmente a lucratividade e a excelência
de resultados.
Esta
instituição
enfatiza
e
defende um ambiente de trabalho
estável e previsível.
Nesta
organização,
as
discussões em aberto e a tomada
de decisão por “consenso” são
bem vistas e utilizadas.
As pessoas daqui não se
importam em assumir riscos.
Esta empresa é um local onde o
clima de trabalho é bastante
dinâmico e empreendedor.
O lema que une os membros
desta organização é: “ênfase na
realização das tarefas e no
atingimento
dos
objetivos
estabelecidos”.
O controle é um princípio
administrativo muito estimulado e
exercido na organização.

Nunca
Ocasionalmente FrequentementeSempre
Raramente
ocorre
ocorre
ocorre
ocorre
ocorre
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Esta instituição é um local de
trabalho onde há um clima de
relações interpessoais muito
positivo. As pessoas se dão bem
e compartilham suas ideias umas
com as outras.
Nesta entidade, o estilo de
administração encoraja basicamente ações e ideias inovativas
na solução de problemas, bem
como a iniciativa individual.
Aqui, nesta empresa, a direção a
seguir e os objetivos são
claramente
entendidos
pela
maioria
dos
membros
da
organização.
Esta instituição é um local de
trabalho onde há um clima
bastante formal e estruturado. As
pessoas prestam atenção aos
procedimentos existentes, pois
eles quase sempre orientam o
trabalho.
Nesta empresa o estilo de
administração é caracterizado
fundamentalmente por trabalho
em
equipe,
consenso,
participação no processo de
solução de problemas e tomada
de decisão.
O lema que une os membros
desta
instituição
é:
“estar
envolvido com inovação e
desenvolvimento”.
Esta entidade estimula e sempre
busca alta produtividade e
qualidade.
Aqui, nesta empresa, o processo
eficiente de informação guia o
trabalho e ação administrativa.
O lema que une os membros
desta instituição é: “lealdade e
coesão”. Aqui, o grau de
envolvimento das pessoas no
trabalho é grande.
Esta
empresa
enfatiza
o
crescimento
a
partir
do
desenvolvimento de novas ideias.
Gerar sempre novos produtos ou
serviços é importante.
A
ação
competitiva
e
a
orientação para os resultados
são bastante enfatizadas nesta
instituição.
Nesta organização, o estilo de
administração é caracterizado
por previsão de desempenho e
resultados futuros.

