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Criamos a época da velocidade, 

mas nos sentimos enc/ausurados dentro dela. 

A máquina que produz em abundância 

têm-nos deixados em penúria. 

Nossos conhecirnentos fizeram-no céticos; 

nossa inteligência empedernida e cruel. 

Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 

!vfais do que máquinas, precisamos de humanidade. 

Mais do que inteligência, precisanws de afeição e doçum. 

Sem estas virtudes, a vida será violência e tudo será perdido". 

Trechos do Último discurso (de "O Grande Ditador") 

Charles Chaplin 

"Ncio sois máquinas! Homens é que sois!" 
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RESUJVIO 

CRNKOVlC, Luciana Helena. Cultura organizacional como um diferencial 

competiti vo para a gestão da produção: um estudo de caso. 2003. Dissertação 

(Mestrado) - Escola ele Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos. 

O principal objeti vo dessa dissertação trabal ho é ressaltar a importância do 

estudo sobre cultura organizacional na compctiti vidade das organizações, conhecer 

como a cultura organizacional se desenvolve e se estabelece, identifi car os tipos de 

cultura e os valores de uma organização que tornam-se um diferenc ial competiti vo na 

gestão ela produção. Para alicerçar essa aná lise na primeira parte desse trabalho faz

se uma revisão bibliogrúfica el a evolução da cultura, ele suas facetas c da evolução do 

conceito. Na segunda parte iniciou-se um traba lho mais empírico e mensurável, 

relacionando os elementos da cultura êl gestão da produção, à área de recursos 

humanos como mediador da cultura organi zacional e ú est ratégia a ser ut ili .cada para 

atingir as medidas ele desempenho.. Para aval iar a intlucncia ela cul tura 

organizacional na competiti vidadc reali zou-se um estudo de caso predominantemente 

quali tat ivo, que buscou identificar e va lidar as dimensões cb cultura, relacionando-a 

com o desempenho organi7acional. Para t ~mto foram rea li zadas en trevistas di retas 

com os responsúvcis pelas áreas 5!s- gestão da produção, recursos humanos c com 

alguns funcionários el a linha prod uti va. Observou-se a in1portância de estuda r e 

aprender a reconhecer a cultura organizac ional, pois a compreensão de seus 
"' n h1•• 

elementos tornou viável o relacionamento el as formas de gestão c variáveis subjeti vas 

como: e fi ciência , qua lidade, moti vação, com vari áveis objeti vas e quanti ficáveis: 

como produtividade, lucro, satis fação do traba lhador. Assim, estudar a cultura 

organi1.acional dcmostrou o desafio a ser considerado e uma deficiência a ser suprida 

na gestão ela produção. Observou-se que a cultura organizacional .penncava a 

organização como um todo; envo lvia estruturas, sistemas, estratégias, hab il idades, 

estilos administ rativos c os objetivos que a guiava. 

Palavrns-chaves : Cultura organi zacional, competi tividacle, gestão ela produção, 

objetivos de desempenho. 
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ABSTRACT 

CRNKOVIC, Luciana Helena. Organizational Culture like cliffercntiate to 

management procluction: one stucly of case. 2003. Dissertação (iVfestrado) - Escola ele 

Engenharia el e São Carlos, Universidade ele São Paulo, São Carlos. 

The ma in objective of this clissertation is to highlight the importance o f the stuely o f lhe 

organizational culture for lhe economical elevelopment o f organizations. To know how 

the culture is elevelopeel, to identi fy the types o f culture anel lhe va lues o f an 

organization are important for the creation o f a competi tive increment in the procluction 

ad ministrai ion. 

To give basis to this analysis in the first parto f this dissertation it 's clone a bibliography 

revision about culture evolution, their facets anel evolution about the concept. Tn the 

seconcl part an empirical anel measurement work was began to relate the culture 

elements with production management , with lhe human rescarch like a meeliator for lhe 

organizat ional culture anel with a strategy to bc use to achieve the performance 

measurement. To evaluale to lhe innuence of the organizational culture for the 

competiti veness was reali zed a study precl ominate qualitati ve case, which aimecl to 

unelerstanel how the culture is elevelopeel anel to v a I ielate the cu I ture el imensions, to relate 

with the performance measurement. Thus, were be reali7.ecl elirect interviews with the 

responsible for areas of production management , human research anel to some 

proeluction cmployees. lt was observcd thc imporlance of studying, to learning and 

recognizing the organizational culture, because the understanding of their elements, 

macle viable the relationship belween thc proeluction managcment to the subjcct ivc 

vari ab les like, e rríciency, quality anel motivation, with objecti ves anel amount variables 

like, procluctivity, profil anel worker sati sfac tion. In this way, studying organizational 

cullure proved the challenge will be consiclered anel cl eficit to be suppliecl in the 

production managcmcnt. lt was observed lhat the organizational culture was present in 

thc organization as a whole invo lvecl structure, syslems, strategy, skill s, aclministrative 

styles anel objectives that guielcel thcm. 

Key worcls: organ izai ional cu I t ure, procluct ion management , competi ti veness and 

perfo rmance measurement 



Capítulo 1 ------------ --- --- --- -----:: 
INTRODUÇÃO 

"Na vida corrente, cmno nas ciências da natureza, a intuiçàofom ece 

a matéria do conltecimento e o raciocínio se efetua a partir 

dos d(/(los por ela fornecidos. N(/o é Si!ficiente que se mciocine 

logica111enle na vida cotidiana: é necessúrio que os dadosfomecidos 

pela inluiçâo, dos quais se parte, seja111 verdadeiros. 

Nr/o adianta constmir-sefortes e sólidos mciocínios 

se a base de apoio é muitoji·ágil. 

!lss i111, é a intuiçâo que acaba por orientar raciocínios, 

11/eS/1/0 os 111ais abstratos". 

(HUISMAN e VERGUES, 1967) 
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1.1 Contexto e justificativa do trabalho 

Este trabalho iniciou-se com o objeti vo ele compreender como as relações 

humanas são estabelecidas, influenciadas e moti vadas dentro elas organizações. 

No início pretendia-se estudar alguns elementos ela cultma organizacional 

(normas, valores e processos ele comunicação) relac ionando-os com os objet ivos ele 

desempenho estabelecidos pelas organizações. Mas, no decorrer desse trabalho, pôde-se 

observar que um estudo parcial da cultura, isto é, salientar apenas alguns ele seus 

elementos não seria suficiente para investigar todas as variáveis que influenciam as 

diferentes formas de relações que são estabelecidas dent ro de uma organização. 

Também se reconhece as dificuldades ele investigar variáveis subjetivas que fazem parte 

elo inconsciente organizacional , para tanto, pretende-se rea li zar uma observação 

parti cipante, tanto do comportamento quanto elos diálogos que são observados no 

decorrer da pesquisa. 

O umvcrso elo traba lho é muito explorado, mas pouco explicado e 

compreendido. Medidas de desempenho, metas de segurança, produtividade, sfto 

conceitos práticos, mensuráveis mas que não sào capazes el e indicar o todo dos 

relacionamentos estabelec idos dentro de uma organização. 

f\ comp I ex idade e a i nstabi I idade dos ambientes têm ex igido das empresas 

renovação e relormulação no conteúdo c na forma de I ida r com seus l'tmcion{trios c com 

suas estratégias de ação. No caso de empresas manufatureiras os fun cionários da linha 

de produção passam a receber atenção especial , pois sua identi ficação com os objeti vos 

estratégicos da empresa só tem a contribui r com a compctitivicladc da mesma. Isso 

implica mudanças na gestão el a produção. 

Nesse contex to a análi se da cultura organizacional é o di fereneial. A cultura de 

uma organização é o cimento que a mantém unida em busca de um objeti vo comum. 

Independentemente da hierarquia todos trabalham para o bem daquela organização se 

seus valores Corem compatí veis com os dos indivíduos. 
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Nesta dissertação de mestrado pretende-se aprofundar essa análise do trabalho. 

Com uma visão interdisciplinar, tencionou-se estabelecer como os elementos da cultura 

organizacional auxiliam, moti vam, ou algumas vezes, atrapalham para que uma 

organização atinja seus objetivos de desempenho. 

Apoiando-se na lei tura ele Enriquez ( 1997), pode-se constatar a presença de 

sistemas imaginários que pcrmeiam as relações humanas dentro das organizações. Com 

o levantamento bibliogrúfico adequado, conclui -se que há um espaço na relação 

humana. Esse espaço é ocupado pelo imaginário, cujo conteúdo foge elo controle 

racional c onde as impressões se tornam, muitas vezes determinantes na forma de 

comportamento dos indivíduos. 

Para alicerçar essa análise na primeira parte desse trabalho faz-se uma revisão 

bibliognífíca da evolução da cultura e suas facetas e uma análise ela evolução elo 

conceito de cultura organizaciona l baseada na fundam entação antropológica de Max 

Wcber e nos conceitos organizacionais de Fleury ( 1993) c rreitas (2000). Ainda nessa 

parte, lrnz-se a tona a ótica de Enriqucz ( 1997), runclamental para compreender os 

espaços imaginários. 

Na segunda parte inicia-se o trabalho 111a1s empírico e mcnsurúvel, buscando 

relacionar os elementos da cultura a gestão ela produção. Nesse contexto sa li enta-se a 

importância da área de recursos humanos como mediador da cultura organizac ional e da 

estratégia a ser utili zada para atingir as medidas ele desempenho. A abordagem cultural 

ali a-se a gestão da produção como ià nna ele dar so luções novas aos problemas da 

empresa e não apenas ali mentar o prazer el e adm irar as parti cularidades próprias 

Para incorporar essa modificação e adequá- la a rea lidade at ual, a mudança no 

modo ele pensar e agir deve ocorrer em lodos os níveis hicrúrquicos ela organização 

muitas vezes é preciso que a estrutura dim inua para que as pessoas sintam-se mais à 

vontade com uma nova cultura. 

Portanto, esta pcsqu1sa ele mestrado, fo i concebida visando analisar a cultura 

organizacional como um processo cont ínuo ele interação ela empresa com o ambiente e 

as relações estabelecidas entre seus membros, c mani fcstada at ravés ele seus elementos e 
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permitindo ass1m, que se estabeleça os objetivos comuns e as potencialidades da 

empresa, além de orientar a todos como melhor aproveitar-se dos recursos utilizados 

pela organização. 

A principal hipótese desse trabalho é a ele que a cultura organizaciona l pode 

contribuir para um melhor resultado nos índices de desempenho elas empresas. Dessa 

forma, a importância desse trabalho transcende o negócio das empresas e tem como uma 

de suas mais importantes conseqüências a análise na cultura organizélcional como 

formadora de opinião, motivaclora da busca por melhores índices de desempenhos e 

incentivadora do comprometimento dos runcionários em todo processo organizacional. 

Devido à limitação de tempo esse estudo concentrou-se em uma empresa de 

grande porte. Nessa organização a f"orça da cultura organizacional formou-se 

concomitantemente com sua história. A organização passou por di ferentes 

administrações, possui característi cas peculiares c importantes de serem estudadas. 

Qualquer empresa tem va lores organizacionais. A questão está em saber extraí

los, f"azê-los parecer mais evidentes. Nas grandes empresas a tendência atual é a de 

afirmá-los em alto e bom som através de um projeto de empresa, por exemplo. Ass im os 

valores exp líci tos e implícitos da organi ;;açào sào clee if"rados, r(!vclados e podem ser 

testados: 

o os valores ex plícitos, através do modo de difusão, do vocabulário ut ilizado, da 

origem histórica; 

• os valores implícitos, através ela sua operacionalidade, da visão el a empresa e ela 

ati vidade econôm ica que expri mem. 

Assim, faz-se necessário abordar a questão da cultura organ izacional de forma 

menos complexa c forma l e, principalmente, considerando-se as características como él 

pcssoalidadc, a inf"ormalidade e a subjeti vidade elos sistemas imaginários desenvolvidos 

dentro da empresa. 

Pautando-se por Thévenet ( 1990), observa-se que estudm a cultura é procurar 

soluções que as empresas j{t experimentaram e com sucesso. J\ história, o sistema de 
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valores e a pro lissão são materiais que permite-nos confiar na sua pertinência. Cultura é 

o que resta depois de ter experimentado tudo, em matéria ele estrutura, estratégia ou 

relações humanas. 

Quando um movimento cresce e perme1a todas as áreas da organização 

independentemente de seu porte ou área de atuaçào, faz-se necessário adotar medidas de 

controle, acompanhamento e avaliaçfto elas ações realizadas, com o intu ito de nortear as 

ati vidades organizacionais, rumo a um objetivo comum e compart ilhado por todos os 

membros, tornando assim, a organização mais competi ti va. 

A gestão atual descobre a cultura de empresa e deixa-se seduzir por ela. 

Qualquer abordagem estratégica, para ser viáve l, tem que inspirar-se nos fundamentos 

da cultura. Só é possível mobi lizar as pessoas através de projetos, certezas ou valores 

cuja força, permanência e e ficácia cri em oportunidades de envolvimento. O momento é 

de ultrapassar a cultura superlicial e gerir socialmente, conjugando, operacionalizando e 

util izando o concei lo el e cultu ra em toda sua ex lensào e pro funcl idade. 

Baseado no conceito ele Freitas (2000) , a cu ltura organizacional pmnc1ro é 

entendida como instrumento ele poder. Segundo como um conjunto de representações 

imaginárias sociais que se constroem c reconstroem nas relações cotidianas dent ro ela 

organização c que se expressam em termos el e valores, normas c significados e 

interpretações, vi sando um sentido de di reção e unidade, tornando a organização fonte 

de identidade e ele reconhecimento de seus membros 

Ass im, através da cultura organizacional se defi ne c transmi te o que é 

importan te, qua l a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes interno 

c externo, o que sâo condutas e comportamentos aceilúveis, o que é realização pessoal 

ele. 

Essa di ssertação ele mestrado v1sa ava liar os elementos da cult ura, suas 

peculiaridades e simi laridades den tro dos sistemas de gestâo da produção c da 

compeliti vicladc e como ahléll11 e permeiam as diferentes <Í reas da organização. 



6 

1.2 Objetivos do trabalho 

Os principais objetivos estipulados no início deste trabalho são: 

I. fdentifícar como os elementos ela cultura organizacional colaboram para a 

compct itiviclacle da unidade ele negócio levando em consideração as 

peculiaridades de gestão e áreas ele atuação. Entende-se por identificar a cultura , 

a cspeci ficação de seus principais tópicos e a forma que a unidade de negócio os 

desenvolve para que a organização se destaque competitivamente no mercado 

em que atua; 

2. Identificar empiricamente os elementos da cultura que norteiam estrategicamente 

a forma de agi r em uma organização de grande porte; 

3. Comparar os resultados obtidos com a bib liografia ex istente entre as gestão ela 

produção compet itividadc c a cultura organizacional; 

1.3 Organiznc;ã o do trnba lho 

A dissertação está organizada em seis capítulos. 

O Capítulo I re fere-se à introdução, justifica ti va, objeti vos c a forma de 

organização elo trabalho. 

No Capítulo 2 é rea lizada a revisão bibliográfi ca sobre o conceito de cultura no 

sentido histórico mais amplo, sua origem, evolução, suas facetas, suas instilncias c sua 

importância para o desenvolvimento do gerenciamento de uma organização. 

No Capítu lo 3 é rea lizada a revisão bibliogrúfíca sobre o conceito de cultura 

organ izacional, sua evolução e sua importância para o desenvolvimento e a 

consolidação ele uma organização. 

O Capítulo 4, diz respeito a revisão bib liográfica e um levantamento histórico 

das diferentes formas de gerenciamento e de gestão estratégica e competiti va para cada 

tipo de cultura, dentro das área de recursos humanos c de engenharia de produção. 
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No Capítulo 5 é apresentada a metodologia de pesquisa, inc luindo as etapas do 

trabalho, a definição da amost ra c elos instrumentos de pesquisa. 

No Capítulo 6 é apresentado um estudo de caso onde apresentam-se as 

conformidades existentes ente o discurso gerencial e a percepção dos funcionários. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões deste trabalho, rea lizando uma 

análise comparativa entre a revisão bibliográfica rea li zada e a rea lidade encontrada na 

organização pcsquisada. 
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Capítulo 2 --..------------ - - - - - - - --
A IIVIPORTÂNCIA DA CULTURA PARA O GERENCIAIVIENTO 

8 

"() ar/is to alrilmi signif/rados ao 1111111do por 111eio de sua ohm. 

O esp ectador lê esses sign~ficados nela depositados. 

Esso interpretaçâo só é possível em lermos da intuiçâo e //(lO dos conceitos, 

e111 lermos de f or/1/a sensível e //(tO de s ignos ohstratos " 

(CASSIER. 1979). 
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2.1 Considerações iniciais 

O objet ivo desse capítulo é apresentar uma revisão bibliográfica sobre o conceito 

de cultura e de organização no sent ido hi stórico mais amplo, sua origem, evolução , suas 

facetas c sua importância para o desenvolvimento do gerenciamento elas empresas. 

Conhecer e pensar sempre const ituíram características humanas ao mesmo 

tempo em que revela necessidades para a própria sobrevivência. A história humana, ao 

longo elos sécu los, pode ser interpretada como a história ela natureza e da sociedade, 

com o intuito de compreendê-las e clominú-las, entendê-las e subjugá- las (COL TRO, 

2002). O Homem concreto requer ou exige reclamos el e sua contingência. É, portanto 

inviável pensar no homem desencarnado da própria história. 

Quando se fala ele organizações, a pnon , fala-se de uma contradição: a 

instit uição é abstrata, feita de pessoas concretas, é perpétua, ou pelo menos ambiciona 

ser, feita por pessoas efemeras; é jurídica feita por pessoas t1sicas; é de todos que com 

ela convivem c nfto é de ninguém; é frágil , depende dos que a sustentam e promete 

abrigo para os que a ela se submetem; é visionúri a, antcvê o ruturo para garnntir a 

própria sobrevivência c a sobrevivência dos seus e opera cegamente no presente, em 

nome da imparcialidade, do impessoal; exige criatividade constante ele pensamento e 

atitude, submetendo tal criati vidade exigida aos pressupostos eleitos c conservados 

como "adequados"; pratica o culto da entrega c ríclclidadc em seus membros gerando a 

cultura da permanência c pertinência rapidamente promove desenlaces em nome da 

renovação. Enfim , coloca-se como "divina" (perfeita, prepotcntc) recrutando, 

admitindo, organ izando e gerenciando mortais, pessoas humanas (SCHIRATO, 1999). 

!\ prát ica do gerenciamento é antiga, mas o estudo fo rmal ele sua estrutura é 

relat ivamente novo. O gerenciamento é essencia l para organiz.ar os esforços. A visão 

mais ampla utilizada para definir o gerenciamento é a de que as atividades são 

gerenciadas para obter uma efetiva c efi caz aquisição, alocação e utilização elos esforços 

humanos e f1sicos para atingir determinada meta dent ro da organização (WREN, 1994). 
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O gerenciamento estabelece a forma de pensar na relação homem - organização 

partindo de sua contradição. As organizações são feitas por homens concretos, 

históricos, cotidianos, para se tornarem inumanas, transcendentes, perfeitas e absolutas, 

ainda que tais intenções de parte a parte jamais apareçam nos estatutos das organizações 

(SCH fRA TO, 1999). 

Além disso, as transformações que o mundo tem passado em curtos períodos de 

tempo, principalmente no século XX, revolucionaram o estilo de vida elas pessoas e as 

formas de gerenciamento. 

De acordo com BRAVERMAN (1980 apucl CRNKOVTC, 1998, p.3), os 

economistas clássicos foram os primeiros a cuidar, de um ponto de vista teórico, dos 

problemas da organização do trabalho no seio elas relações capitalistas ele procluçào. "O 

movimento ela gerência científica iniciada por Freclcri ck Winslow Taylor nas últimas 

décadas do século XIX fo i ensejado por essas forças", mas a gerência científica ele 

Taylor não se preocupava em capacidades humanas, seu interesse especí fi co era ele 

como controlar melhor o trabalho. Taylor elevou o conceito de controle como "uma 

necessidade absoluta para a gerência adequada a imposição ao trabalhador da maneira 

ri gorosa pela qual o trabalho deve ser executado". Seu "sistema" era que a gerência 

efetuasse um controle concreto da execução ele toda atividade 110 trabalho desde a mais 

simples a mais complicada. As gerências anteriores a Taylor que não exerciam esse 

controle eram inadequadas para conseguir bons resultados. Essa concepção de 

administração era incompatível com a estrutura rígida c pesada do início elo capitali smo, 

e mesmo com as metas a serem alcançadas pelo Taylorismo. 

Na segunda metade da década de 70, o modo central de organização do trabalho 

fund ado no taylorismo atinge os limites de sua efi cácia c entra em crise, e 

simultaneamente a cri se econômica se instala para indústria mam1faturci ra. Essa cri se 

significa a interi ori zaçào de um processo geral ele restrições ligadas a uma nova 

instabilidade dos mercados e ús modificações das normas ele concorrência (COR fAT, 

1983). 

Desde a cnse econômica mundial da década de 1970, as estratégias ele 

reestruturação empresari al vêm buscando formatos mais ncx íveis para as organizações 
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empresanms. Na transição para essas novas formas, o modelo de Hcnry Forcl , então 

predominante, baseado na produção em massa, na economia de escala e na grande 

empresa integrada verticalmente, foi descartado devido a sua rigidez c ineficiência num 

novo ambiente competitivo. Hoje muitas pessoas já consideram que um modelo ela 

especia lização flexível , seja a forma de organização que preclominarú no futuro, por sua 

capacidade de se adaptar logo a uma demanda flutuante (SETERTZJ, 2000). 

A década de 80 enl~1tizou o conceito de cultura organizacional 

como ponto chave importante na am1lise organizacional , c hoje 

inegavelmente, e le está completamente incorporado à teoria das 

organizações, às análi ses administrativa s c ao cotidiano das empresas 

(FRETTAS, 2000, p.95). 

fVIas um dos seus fatores mais determinantes para a disseminação do conceito foi 

a descoberta do sucesso da administração japonesa. 

A maior razão de os japoneses terem sido bem sucedidos é sua 

habi lidade de, continuamente, manterem uma cultura forte c coesa cm 

todo o pa ís. Não só os negócios de cada indi víduo possuem lon,;a 

cultural, mas os e los entrc empresas, bancos c governo são também 

culturas c bastante poderosas. A indústria japonesa é, na verdade, uma 

extensão dos traços cultura is em escala nac ional (OEAL e KENNEDY, 

19S2, p.S). 

Mas o conceito de gerenciamento envo lve muito mais que isso, é determinado 

como um todo dentro de uma concepção histórica. Para compreender essa evolução, a 

dinâmica do processo de mudança e cresc imento, é preciso estabelecer uma estrutura 

cultural. O gerenciamento não é uma ati vidade fechada, os gerentes que operam as 

organizações c tomam decisões, as fazem baseados em valores culturais 

i nst i t uci onal i zaclos. 

Segundo Emiqucz ( 1996), os homens querem manter a necessidade ele um pa1 

ou ele uma organização toda-poderosa, se eles são incapazes de perceber a virulência elas 

pulsões de morte que escondem sob a máscara da viela, eles serão sempre incapazes de 
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fazer com que palavras e instituições novas e inéditas se transformem em palav ras 

plenas c dismistificadoras. 

Assim, a cultura ocupa seu espaço, é o nosso patrimônio comuni tário, traços 

humanamente transmitido que incluem a economia, o social c a política, l'ormas ele 

comportamento associados a raça humana. 

O estudo da cultura é muito amplo c subjetivo, mas nesse trabalho é limitado c 

específico à economia, ao social e as idéias políticas que in nucnciam as formas de 

gerenciar a organização. O comportamento humano é produto elas forças culturais e 

políticas do passado e elo presente, da discip lina elo gerenciamento c também produto da 

economia e do social. "O pensamento gerencial não pode se desenvolver no vácuo 

cultural, os gerentes sempre têm seus traba lhos afetados pela ex istência do contex to 

cultural em que estú inserido" (W REN, 1994, p.5). 

O subjeti vo da cultura organizacional existe c permeta as relações intentas 

ex istentes nas organizações, uma das formas de tentar entender o que parece irracional é 

relacionar ta l fenômeno com a "cultu ra, pois está consegue explicar coisas que parecem 

misteriosas, bobas c irracionais" (SC fT EIN, 1986, p.21 ). 

2.2 As vú rias facetas da cultura 

No estudo do gerenciamento moderno, o passado eleve ser examinado para 

entender como o patrimônio cultural comum foi estabelec ido. Os elemento ela 

economta, el a sociedade e da política foram previamente descritos pela cultura. Na 

prútica de t~1lo, esses elementos estão intimamente relac ionados e in teragem de uma 

forma total (WREN, 1994). Mas para realizar esse estudo, a atenção é direcionada aos 

elementos da cultu ra que innucnciam diretamente o gerenciamento el as organizações. 

• 

Esses elementos são: 

A faceta econômica ela cultu ra se refere ao relacionamento elas pessoas com os 

recursos, com o ambiente ex terno. Os recursos podem ser criados pelas pessoas 

ou naturais. Quando se refere a recursos, denota-se que esses podem ser 

tangíveis como os objetos; ou intangíveis como os esforços para ati ngí-los. 
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rvlu ito, ou quase todo nosso patrimônio cultural tem sido influenciado pelo 

comando tradicional ele filosofias econômicas. O mercado cria nos indivíduos 

necessidades reais, e sistematizam o desenvolvimento do pensamento gerencial, 

para alcançá-las, abrindo o caminho para inovações e utili zando os recursos para 

encontrar uma multiplicidade de fins; 

• A faceta social que se refere ao relacionamento elas pessoas com outras pessoas 

c seu relacionamento com a cultura, se refere ao ambiente interno. Os humanos 

não vivem sozinhos, eles formam grupos para sobreviverem mutuamente. A 

formação desses grupos forma uma vari edade de di fercntes necessidades, 

habilidades c valores. Todos os participantes desses grupos formam um 

"contrato", não forma l ele regras comuns de comportamento e preservação. Os 

esforços gerenciais são afetados por esses relacionamentos e pelos valores que 

esses grupos estabelecem, pois esses valores são as bases ela conduta c das 

prioridades elas interações sociais estabelecidas; 

• A faceta política re fere-se ao relacionamento elo indivíduo com o estado e 

incluindo os arranjos legais e políticos que cstnbclcccm a ordem social, a 

proteção a viela c a propriedade, nessa l~1ccta o ambiente interno c externo 

intcragem. Essa faceta aleta as regras elo gerenciamento de acordo com a 

liberdade que o governo dá ou n~to às empresas el e agirem, no que se re le re à 

habilidade de at rair bons contratos de produção e distribuição e a a lerta ele 

mecanismos de apelação c compensação em caso de queixa, ou prejuízos. 

Essas facetas a econômica, social c políti ca intcragem com a cul tura c são 

ferramentas de ana li se para examinar a evolução elo pensamento gerencial e da cultura 

organizacional das empresas. Pres identes, gerentes c funcionár ios são afetados pelo 

desenvolvimento dessas facetas, os caminhos que e les escolherão, os recursos que 

alocarão c util izarão estão envolvidos com as mudanças nas visôcs economias, sociais e 

políticas, ass im serão desenvolvidos os va lores elas organizações, e consequcntemcnte 

sua cultura. 
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2.3 As várias instâncias das organizações 

A partir de Enriqucz (1 997), pode-se encontrar sete instâncias ou níveis 

constitutivos da análise das organizações que certamente, irá auxiliar a compreender 

conceitualmente a organização, bem como entender e interpretar melhor suas 

experiências cotidianas. 

Essas sete instâncias visualizam a cultura organizacional sob di ferentes prismas, 

salientando as peculiaridades de cada um, as similaridades entre eles, e a importância 

individual ele cada um deles na formação da cultura organizacional de uma organização. 

2.3.1 A instâncin míticn 

Toda sot:icdade exige, para se instaurar e se perpetuar, se referir 

a uma ordem legimadora ele sua ex istência . Uma ta l ordem na sua obra 

ele criação ele indivíduos sociais, podendo interagi r com outras no 

interi or de regras estabilizadas, tentará invest ir as consciênc ias e reger 

os inconscientes. Para Janto, ela deve poder desdobrar-se numa 

narrati va suficie ntemente repetida a lím de comportar os efeitos 

ca lculados. Não hú sociedade sem discurso inaugura l e sem a 

transmi::.sào in fi nita deste discurso ... Essa narrat iva, como se reconhece, 

é a narração mítica (ENRTQUEZ, 1997, p.4 1 ). 

O mi to trata ele congregar a comunidade em torno da narrativa 

provcH.:ando nela uma idcnti licaçào com protagoni stas do drama; cada 

um sendo colhido nesse processo afetivo poderá idcnti ficar-se com os 

outros membros e contribu ir para a construção comunitária . Nessa ót ica 

o mito é o criador na sicleração e no amor. .. o mito permite e levar o 

comum dos mortais à altura dos seres de que fala" (ENRIQUE7., 1997, 

p.42.). 

Schirato ( 1999), investigando a organização empresarial brasileira dist inguiu três 

grandes mitos que fundamentam c regem a estrutura de traba lho c emprego 

hi storicamente nas suas relações. São elas: 
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O mito do grande homem: a saga do fundador : "É comum encontrar 

o grande homem, que tímida mas corajosamente, teve um ato criati vo -

inicio de um grande engenho - e a partir do nada ou quase nada , fi.mdou 

uma empresa, seu in ício foi sempre apoiado no talento, na perseverança 

e na coragem ele um homem que não mediu esforços para crescer c 

ntzer crescer as pessoas que nele acreditavam" (SCI-IU~J\ TO, 1999, 

p.27). 

É importante ressaltar em todas as histórias ele fundação destas empresas a precari edade 

dos recursos, o descrédito ele autoridades em relação à ta l iniciativa: é o triunfo da 

vontade de crescer. Eis o mito da empresa famil iar. Esse conteúdo inspira nos 

indivíduos o desejo ele investir na própria criati vidade e não se deixar intimidar pelas 

difículdacles, assim se estabelece a identificação dos indi víduos com os pro tagonistas elo 

mito inicial; 

O mito elo pai-patrão: Este mito deu origem às empresas estata is, 

surtos de um fruto desenvolvimentista de um país oprimido pelo regime 

mil itar. 1\ década de 70 trazia a fundação e a viabilização de empresas 

estatais como recompensa ao sacrificio cívico substituído pela torça 

mil itar, como a fo rma mais ética e patriótica de ex ploração elos 

potenciais naturais c tecnológicos do país (SCII LRA TO, 1999, p.28). 

O pai-pat rão é severo, autoritário, mas, atento às necessidades dos fi lhos, generoso na 

oferta de recursos para o seu crescimento. O mi to, conservador por excelência .. . "Fecha 

os indivíduos, imped indo de tomar consciência daquilo que está acontecendo entre eles 

e o mundo" (ENRIQUEZ, 1997, p.44); 

O mito da tecnologia c da modernid ade: Adveio com as instalações 

elas multinacionais; aberhtra para o mundo, criação de empregos diretos 

e indiretos, ascensão ao primeiro mundo desenvolvido, altamente 

tecnológico, poderoso e defin itivo na solução das mazelas rwcrona rs. 

"J\s multinacionais trazem na sua história ele fundação c existência a 

magia elo grande capital , do poder ele atravessar fi·onteiras, invadir 

culturas diferentes, otereccr convivência com o "estrangeiro", tão fa lado 

e temido na cultura colonial" (SCHIRATO, 1999, p.28). 
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As organizaçôes modernas apelam para o mito exatamente como historicamente 

sempre se fez: congregar indivíduos, fazê-los sentir um desejo enorme de identificação 

com os protagonistas elo mito e assim, sentir-se passível de reproduzir o mito. O 

importante é levar cada um a tomar-se um membro da equipe, portanto, a trabalha r 

solidariamente c a se di stinguir, comportando-se ass tm, como concorrente para os 

outros. 

2.3.2 A instância socio-histórica 

Não ex iste forma puramente mítica que garanta a ex istência histórica das 

comunidades organizadas socialmente. O mito zela pela continuidade do conteúdo no 

modo de e pensar e agir histórico. 

"A instância social-histórica é, portanto, o modo ele acontecer no tempo e no 

espaço e segundo as matizes do mito, a ideologia a qual perpassa a forma de ser da 

organização" (SCHJRATO, 1999, p. J I ).Existe uma condição histórica que propicia as 

pessoas a organizarem-se socialmente em tomo do mito, s~j a ele famil iar, estatal ou 

tecnológico. 

Na empresa familiar a ideologia decorre do preceito ele conquistar a confiança 

dos indi víduos, de não temer as dificuldaclcs e avançar na direção do traba lho c ela 

acumulação de cap ital. Nas estatais, o que prevalece é que elas são elo povo, garantem o 

cresc imento ele recursos comuns. 

Ou seJa, a ideologia é a guardiã da ordem, ult rapassa os connitos 

inerentes às relações de poder e imprime sempre um caráter 

homogenei7ador, lendo por runçào po lir o social nos seus aspectos 

contraditórios e conlli tuosos" (SCHIIZJ\TO, 1999, p.31 ). 

1\ ssim, é poss ível passar em ci ma elos conflitos pra imprimir uma hierarquia de 

va lores comuns, exprime parte do conteúdo real que rege, mostra parte ela verdade e 

oculta outra , mascarando-as el e um va lor maior significativo para todos. 
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Ideologia fria não existe, toda ideologia é percorrida por sangue, ca lor, 

pela ternura, e ela requer entusiasmo, veneração, adoraçào em caso de 

necessidade. Senão, como compreende r que os homens possam morrer 

por uma ideologia. Uma ideologia para todos os seres humanos se 

resume num homem exemplar que enuncia o sent ido para todos ... q ue 

sirva de referência derradeira e de indivíduos com os quais é possível se 

identificar (ENRIQUEZ, 1997, p.5 1 ). 

2.3 .3 A instância institucional 

Os mitos registram a narrati va inicial , o a to criador. As ideologias 

visam apontar para o ideal contido nos mitos - a inda que quase sempre 

inconsc iente- elegendo a continuidade como a limento fu nda mental para 

a perenidade dos mitos. As instituições, por sua vez, c riam le is, normas, 

condutas-modelo, para que historicamente a ideologia se realize. 1\ 

instituiçào é o que garante os limites de cada um e do grupo como um 

todo dentro da organização (SCHTR ATO, 1999, p.33). 

O institucional é onde o poder se cxpnmc legítimo, po1s presc inde de 

conotação valorat iva, ainda que injusto - onde tudo é cont rolado e cana lizado. No poder 

os limites da subjctiv iclaclc fi cam claramente colocados e ev idenciados na instância 

institucional , que se apresenta com maior objeti vidade possível até para preserva r 

possíveis mudanças. 

A instância institucional "visa estabelecer um modo de regulamentação e tem 

por objeti vo manter um estado, là zê-lo durar e assegurar sua transição" (EN R fQlJ Eí:, 

1997, p.7 1 ). Nenhuma sociedade sobrevive sem essa instância. 

Daí percebe-se a di fi culdade em operar mudanças iso ladas nas organizações; a 

fo rça do institucional é maior, e sua política é sempre de manter a estabi lidade do clima 

organizacional , controlando c regulamentando "as relações de amor e ele ódio, de 

ali ança c de competição, de traba lho e el e jogo" (ENRJQUEZ, 1997, p.7 1 ). 

O institucional é elaborado de cima para baixo, do poder aos subordinados, do 

suposto visionário para aquele operacional limi tado, ele tal forma que qualquer 
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movimento que atente contra a sua direção é reprimido, por medo ou pelo peso das 

tradições. Evidentemente tai s repressões se dão de formas va ri adas e sutis, desde 

reprimenda clnra, punições até n morosidade no atendimento elos adversários. 

O que Enriquez ( 1997, p.80) salienta como "i mportante no estudo ela instância 

institucional, é a capacidnde ela instituição se defender contra toda interrogação, a 

promulgar suas leis e seus decretos sem se indagar se são justos ou pertinentes". 

2.3.4 A instância organizacional 

As organizações representam a viela concreta das instituições, ele tal forma que 

podemos ter várias organizações sob a inspiração ela mesma instituição. 

A organização aparece assim como uma moda I idade especí líca 

transitória de estruturação e ele encarnaç<lo da instituição. Se a 

instituição coloca a necessidade de al ienação e dos mecanismos de 

clivagcm, a organi7açào irá traduzi-la em est ilo de di visão ele traba lho. 

Se a instituição é o lugar do poder, a organização será a dos sistemas de 

autoridade ... colocado em prática, se afinal a insti tu ição é o lugar do 

político c da tentativa de regulação globa l, a organização é o da!:> 

relações de forças cotidianas, das lutas implícitas e explícitas e elas 

estratégias dos autores" (ENRIQU EZ, 1997, p.80). 

As organizações, portanto, têm uma autonomia bastan te relati va: podem tudo 

que não fira o institucional. É o institucional que padroniza o modo de vida da 

organização, sejam elas quantas forem, serão regidas de acordo com a instância 

insti tucional que as rege. "Se de certa forma este controle limi ta, representa um 

impedimento pma a organização inova r, rec iclar cri ar ou rej eitar e também por conta 

deste controle, que muitas justificativas são aceitas: "o insti tucional não perm ite .. . " 

(SCHlRATO, 1999, p.38). 

Não ex iste organização sem estruturação sólida "que permita a cada um na 

medida do possível, encontrar seu lugar ideali zado na organização, dispor de meios que 

fac ilitem a inscrição elo sonho na realidade". (EN RIQUEZ, 1997, p.84). 
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A organização, por concretizar o institucional, ao mesmo tempo em que ordena 

- no sentido de organizar - as funções, de adequá-las a um quadro mais amplo do que a 

simples ocupação de postos de trabalho, também se preocupa em sinali zar algumas 

possibilidades atraentes para os trabalhadores. Ou seja, a organização aponta a direção, 

mas no dia-a-dia operacional di ftculta o percurso naquela direção, burocratiza esquema 

s ele treinamento, cria impedimentos para o trabalhador freqüentar cursos, reduz verbas 

etc. A empresa elogia sua auto-avaliação, parabeniza-o por conhecer seus limites e 

mostra a necessidade el e seguir em frente, a empresa não pode parar. 

É um jogo institucional: nada aconteceu sem an tes estar previsto. A 

organização apenas mai s uma vez cumpriu através de suas estruturas 

concretas os preceitos ela instância institucional, que controla, define e 

determina a direção das ações particulares (SCH IRATO, 1999, p.42). 

2.3.5 A iustâucin grnpnl 

Na Sociologia e na Psicologia Social é fundamental estudar os grupos dentro da 

organização, pois é preciso considerar além das relações vo lladas c'l procluçfto c ao lucro. 

É preciso considerar grupos com relações afeti vas, interesses comuns ou cont rários, a 

vivência el e sentimentos partilhados, solidari edade e luta comum para defender e 

fo rt alecer individualmente a convivência coleti va. 

Para Enriquez ( 1997, p.92) "um grupo só se estabelece em torno de uma ação a 

cumprir, de um projeto a executar, ele uma taretà a ser bem conduzida". Um projeto 

comum signifíca de imediato que o grupo possui um sistema de valores suficientemente 

intcriori zados por seus membros. Tal sistema de valo res pra ex istir deve se apoiar em 

uma representação coleti va. 

Pretender, como fazem muitas organizações, reduzir o grupo de trabalho para 

simples atuação ele equipes com tarefas pré-clctcrminaclas, funções rígidas e 

automatizadas, é empobrecer a relação e impedir o aparecimento de novas c cri ativas 

situações, impedindo assim que os indivíduos criem novas saídas, novas relações, novos 

valores e simplesmente os reduz a viverem sob o idea l de um sonho real izado pelo 
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poder instituído, que gu1a c patrocina sonhos c ga rante a sobrevivência desses 

indivíduos (SCHIRATO, 1999). 

2.3.6 A instância individual 

Essa instância individual é tão importante quanto a grupal, embora muitos 

estudiosos prefiram os grupos, considerando a instabilidade elo procedimento individual 

(SCHIRATO, 1999). 

Admite-se aos poucos que todo indivíduo (inserido ou não em um 

grupo) está em condições, voluntária ou involuntariamente, ele proceder 

às mudanças por vezes importantes na estrutura social". ivfudanças que 

muitas vezes implicam rupturas, pelo encontro com o novo c o 

desligamento do institucional (ENRlQUEZ, 1997, p.ll 0). 

Assim, segundo Schirato ( 1999, p.46) "o indivíduo se sente criador de história c 

não portador da história". 

2.3.7 A instância pulsional 

Essa instância perpassa todas as anteriores, "na medida que constitu i um impulso 

energético que mobiliza as partes c somente é conhecida por seus e leitos" (SCf-HRA TO, 

1999, p.52). 

Ai nela segundo Schi rato ( 1999, p.52), há dois tipos de pulsão, prime i ro a pu lsão 

ela viela que favorece o amor, a amizade, a aliança e eonseqlienlemenle saída do próprio 

egoísmo. Segundo, a pulsão ela morte, de destruição do cu, compulsão à repeti ção, 

tendência à redução, ele. 

As organizações visam a instância pulsional da vida, promovendo va lores como 

efici ência, dinamismo, mudanças. Sua intenção é favorecer a ligação de grupos em 

harmonia e coesào, seu desejo de perpetuidade confirma seu desejo de trabalhar a favo r 

da vida. 
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De forma idêntica, a repetição, a punição, o isolamento, o fechamento como 

mecanismo ele defesa, a presença concreta elo tempo c de sua permanência histórica traz 

a pulsào de morte. 

Que fazer então? As organizações devem buscar o equilíbrio, em todas as 

i nstfmcias, de I i dar com pulsões de viela e morte. Pois, ao a c reei i ta r que se vi v e sob a 

égide da vida é negar a limitação, o desânimo, a descrença c, portanto abrir espaço para 

a pulsão de morte. Trabalhar sobre esse conteúdo de fí nitude de idéias e pessoas, elo fim 

inevitável da convivência dos grupos, dos projetos é lidar com a morte, e sua aceitação 

pode ser a afírmaçfto el a vida (SCH IRA TO, 1999). 

2.4 Cultura e gerenciamento 

O desenvolvimento do gerenciamento da cultura organizacional está baseado na 

necessidade que as pessoas tem de gerenciar seus esforços em cooperação, para at ingir 

um objeti vo comum. As pessoas cri aram as organizações para satisfazer suas 

necessidades. O gerenciamento é uma atividade essencial para direcionar os esforços, 

t:·1ei I i ta r a opemçào e ordenar a sat isfação elas necessidades elas pessoas e a i nteraçào das 

di ferentcs instfmcias organizacionais. 

Ao estudar o desenvolvimento da espécie humana pode-se observar que desde a 

sua fomwçfto mais primúria o homem busca viver em grupos para satisll1zcr suas 

necessidades básicas ele sobrevivência. Os homens pensam, criam e rea li zam atividades 

que mudem c melhorem suas condições. A famí lia, o mais elementar grupo humano é 

organ izado parH satisfazer nossas necessidades de sobrevivência. Sobreviver em f'amíl ia 

é a meta . Ass im novos grupos, maiores c mais abrangentes, com novas metas sào 

cri ados, estabelecidos c gerenciados para satis fazer as necessidades dos seres humanos. 

A Figura l mostra isso, como a cultura se desenvolve da necessidade ele organização. O 

gerenciamento é atividade essencial para organizar esses es to rços no sentido comum. 

2.5 Considerações finais 

O objeti vo desse capítulo é rea lizar uma revisão bibl iográfica sobre o conceito 

de cultura no sentido mais amplo, sua origem, evolução, suas várias facetas e sua 

importância para o desenvolvimento elo gerenciamento el e uma organização. 



C· 

22 

Essas idéias sobre pessoas, gerenciamento e organização, envolvem contextos 

culturais e valores estabelecidos historicamente. Não é objeti vo desse trabalho 

aprofundar nessas questões, mas julga-se relevante que e las sejam colocaelas, pois, ao se 

referir ú cultura organizacional cspeci(icamente, so frer-se-á as in Ouências socio

políticas e econômicas em que as organizações estão inseridas, além da infl uência 

indi vidual elas pessoas que cri am, gerenciam c trabalham nessas organizações. 

O estado natmal: 
Escassez gera l dos recursos 
c hostilidade natural 

lDào razões 
para 

Economja, social c 
política necessitam 

de pessoas. 

O gerencia mento das 
organizações facili tam a 
satistilçào das nccessictactes 
das pessoas 

I .. 

Satisfazer a necessidade 
das pessoas através -----Ir~ 

Organizações 
economias, 

sociais c políticas 

Gerenciamento das atividades, 
performances e funções para 

obter a efetiva aquisição alocação 
e uti lização dos esforços 

humanos e dos recursos fís icos, 
para alcançar alguma meta. 

Organização dos 
~:s ton,:o~ rcquet 

Figura I O desenvolvimento cultural : pessoas, gerenciamento e organizações. 
Fonte: Adaptado de \V R EN ( 1994) 

É preciso considerar que "a noção ele mudança mudou" (FREITAS, 2000, p. l7), 

deve ser adjetivacla para se di ferenciar elas anteriores, é necessário reconhecer as 

mudanças anteriores pa ra poder desenvolver o contex to socia l, hi stórico e coletivo a 

ação elos homens. 
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Capítulo 3 ____ _ ___ _ _ _ _ __________ _ 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

" ... nem conceitos sem 111/W intuiçr"io de certa maneira correspondem ao 

conheci111ento, ne111 a intuiçâo se111 conceitos pudelll .fom ecê-lo{ .. .) 

Se111 sensihilidade nenhu111 ol~jeto nos seria dado, 

e sem entendimento nenhu111 olúeto seria pensado. 

Pensamentos se111 conteúdo siio vazios, intuições sem conceitos sâo cegas. 

Portanto, tlmto é necessário tom ar os conceitos sensíveis, 

(isto é, acrescentar-lhes o oly'eto na intuiçdo) quando tom ar as suas intuições 

co111preensíveis (isto é pô-las soh conceitos)". 

(KANJ: 1973). 
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3.1 Considerações iniciais 

O conceito de cultura orgnnizncional foi massificndo na década ele 80, despertou 

grande interesse c cntusinsmo, mas tnmbém recebeu dura crít icn por sua fragi I idade 

intelectual e metodológica. "Porém, a pcrtinêncin dessas crít icns não inva lida o 

reconhecimento mesmo por esses críticos, dn existência de elementos culturais no 

universo organizacionnl, bem como n importância que lhes tem sido conferida" 

(FREITAS, 2000, p.l 0). 

O conceito de culturn defendido neste trabalho é baseado em Mnx Webcr, onde o 

homem é um animnl amarrado a teias ele significados que ele mesmo teceu, a cultum 

neste caso é a teia c suas nnúlisc, portanto, segundo Gccrtz ( 1989, p. l5), não é como 

uma ciência experimental em busca ele leis, as uma ciência interpretativa que busca 

significados. 

Levando em consideração essa definição, pode-se ana li sn r a cultura 

organizacionnl como uma teia que amarra seus significados, assim como uma empresa 

tece suas relações baseadas em parâmetros el e comportamentos, hábitos e orientações 

que irão se ap licar n todos os indivíduos que nela interagem. 

Geertz tratn n cu ltura como meca nismos de controle de comportamento. 

a dependência humana em relação à estes mecanismos e a incorporayào 

ele símbolos, um intermediúrio na relação homem-mundo, transmitidos 

hi storicamente permitindo que os homens comun1quem-se, 

desenvolvam conhecimentos c ati vidades em relação a \' ida . Geertz 

diferencia-se por tratar a cu ltura como pt'1blica, sendo seus signilicaclos 

compartilhados "entre" membros c fornecendo gabarito comportamental 

moelelador ele comportamentos" (MARTrNS c COLTRO, 1999, p.l ). 

De acordo com Tomei c Braunstain ( 1993), o conceito de cultura pode ser 

definido com base no enfoque antropológico, que busca desvcnclnr significados dos 

costumes ele uma sociedade, ou segundo a visão sociológica que procura compreender a 

elaboração de símbolos. 
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Anterior aos anos 80, "as referências sobre cultura organizac ional podem ser 

vistas em Chestcr Barnard (1938) , quando comenta que a grande tarefa dos executivos é 

administrar significados. McGrcgor ( 1960) trata como pressupostos da natureza humana 

inOuenciam a vida organizacional; Likerl ( 1974) descreve quatro grupos culturais c a 

maneira como o grupo fornece pressão para que conformem as regras" (FREITAS, 

1991 , p.20). Além de outros autores como Selznick ( 1957), Burt Clark ( 1972), Roger 

Harrison ( 1972). Charles H and y ( 1976) que pela prime ira vez ut i I izou o termos cultura 

em vez de ideologia. E outras referências como Etzioni ( 1975), Crozier ( 1964), Katz e 

Kahn (1966), Balke e Moulon ( 1972). (FRETT AS, 1991 ). 

3000 
2500 +------------71 
2000 +-------------~~ 

1500 +---------..._,..-
1 000 +---------?"" 

50 o -+-----==---
0 +--.------..---r--.....--.------..--i 

até 84 85 86 87 88 89 90 
80 

Figura 2 Cresci mento das Publicações sobre Cultura 
i\daptadu dt: tvi /\RTINS c COLTRO ( I 999) 

Mas o grande interesse no tema aclveio na década de 80 e atualmente permcia 

todas as úreas da organização e não pode ser deixado ele lado pela gestão da produção. 

Segundo Schein ( 1989, p.56), a melhor compreensão de como se construir um "tipo" 

certo de cultura, ou desenvolver a força cultura, pode resolver muitos dos problemas 

produtivos el a organização. 

Esse interesse súbito , evidentemente não surgiu ao acaso, uma das explicações 

mats comuns re fere-se ao declínio da produ ti vidade norte-americana e o ganho de 

competiti vidacle dos japoneses. "O que se conhece hoje como desenho organizacional , 

surgiu depois da t ' Guerra Mundial. O concei to das organizações como múquina, 

fundamentado nas pesquisas das décadas de 1920 e 1930 e na experiência dos anos 

1940, deu lugar a um ponto ele vista mais suti I sobre os aspectos sociais e técnicos da 

empresa" (NADLER e TUSMAN, 2000). 
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Nesse período foi introduzida a idéia, da "teoria da contingência", onde as 

empresas são mais e fici entes quando se adequam ao ambiente; sendo assim, se duas 

unidades da mesma organização operam em ambientes di fe rcntes terão características 

diferentes. Para Nadler e Tusman (2000), isso criou uma necessidade dupla de 

di fercnciação c de integração dentro de uma mesma empresa. 

Schein ( 1989, p.65) estabelece di fcrentes estágios de criação, crescimento, 

dominação e sucessão para a cultura organizacional (Quadro I). Através desses estúgios 

a cultura organizacional tem a crítica de função de manter a organização unida enquanto 

esta se desenvolve e amadurece. É como uma cola que permite o crescimento rápido e o 

innuxo das novidades. Uma maneira de enxergar como esse forte processo ele 

socialização se torna um mecanismo de controle, pois seus membros enxergam-na como 

um mecanismo ele integração. 

Nesses estágios estabelecidos por Schein ( 1989, p.66), pode-se observar a 

cultura como uma competência distinta , a fonte da identidade c el a força da organização. 

E essas competências elevem envolver os produtos, processos, est ruturas c 

relacionamentos estabelecidos pela organi7ação (Quadro I). 

Para mudar uma organização, é prec iso mudar a sua cultura, isto é, os sistemas 

dent ro dos quais as pessoas vivem c trabalham . Segundo Kottcr (2000, p.84), mudança 

só se estabelece quando se difunde na corrente sangüínea elo corpo organizac ional. 

Enquanto novos comportamentos não se enraizarem nas normas sociais e nos valores 

comuns estarão sujeitos às degradações assim que a pressão para a mudança for 

removida. 
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Quadro 1 Estúgios de C rescimento c Qu estões Culturais 

Estágio de Crcsdmcn to Fun ~·õcs/Q ucs tõcs C ultu ra is 
I. Nascimento e crescimento inicial I. A cultura é uma competência distinta e a fonte 

Dominação do fundador, possível da ident idade; 
dominação familiar. 2. 1\ cultura é a "cola que mantêm a organização 

unida"; 
3. A organização se es força em direção de maior 

integração c clareza de objet ivos; 
4. i'vlaior ênfase na soc ia lização como evidencia 

do comprometimento. 
Fase de sucessão I. A cultura começa a se debater entre 

conservadores c liberais; 
2. O sucessor em potencial c será aceito ou não se 

preservar ou mudar os elementos culturais. 
Mecanismos de iVIudança 

I. Evolução natural ; 
2. Conselheiro que pense a evolução através de uma terapia organizac ional; 

3. Gerenciamento da evolução at ravés de combinações; 
4 . Gerenciamento da "revolução" de acordo dos varinveis externas; 

li Recursos organizacionais I. Integração cultural declina como subcul turas e 
I. Expansão dos produtos/mercado; novas culturas; 
2. lntegraç·ão ver! ica I; 2. Perda das metas chaves, vn lorcs, c crise de 
3. Expansiio geogrúfica; identidade; 
4. Aquisições, fusões. 3. Oportunidnde de gcrencinr n mudançn 

Mecnnismos de Mudnnçn 
5. Plnnejar a mudnnça c o desenvolvimento organiznc ional; 

G. Sedução tecnológica; 
7. Mudar atrnvés de escânda los, explosões e mitos; 

S. lncremcntal ismo; 
111 Maturidade Organizac ional I. C'ultum se torna li mitnda ou inovndora; 
I. !vlnturidade ou dec línio do mercado; 2. Cultura pn.:serva as glúrias do passado, 
2. Aumento da esta bi I idade internn e/ ou portanto (: valoriznda como a fonte de orgulho 

estagnnção; e defesa; 
3. f-a lta de mot ivação parn mudar; 

Opções de transformação I. i\•ludançn cultural é neccssú ria e inevitúvel, nms 
não em todos seus elementos; 

2. Os elementos essencinis da t:ulturn devem ser 
idcntifiendos c preservados; 

1. A mudança cultm nl pode ser gerenciada ou 
simplesmentt: permi tida n envolver. 

Opçiies de destruição I. 1\ mudança culturn fundamenta mudançn de 
I. Fnlêneia; pn rad igmas; 
2. Nova direção c reorganiznçào; 2. A mudança cultu rn l acontece através dn 
3. União e assimilnção substituiçüo em massa ele pessoas chnvcs. 

i'vlccanismos de i\•ludança 
9. Persuasão e coerção 

10. f'vlnnter-se perto 
11. Reorga niznção, destru içüo e rennscimento. 

-f-onte: Adnptado de SC'HEIN ( 1989, p.GG) 
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3.2 Conceito de Cultura Organizacional 

A vasta literatura que aborda a "cultura ele empresa" tem contribuído para o 

surgimento de diversas correntes de teóricos que, a partir da década de 80, na forma de 

li vros, coletâneas de artigos, publicações de pesquisas c estudos de casos em periódicos 

e revistas de grande ci rculação no Brasil c no mundo, exploram a discussão temática da 

inserção cultural no ambiente organizacional (PARDINl, 2000). 

A abordagem da cultura enquanto metáfora nas re lações de trabalho é uma 

discussão estimulante que vem conduzindo antropólogos, sociólogos, psicólogos, 

administradores e economistas a um debate efervescente sobre o contexto cultural nas 

organizações. Por outro lado, persiste o consenso ele que a cultura organizaciona l é 

construída por meio da interação en tre membros, di rigentes e empregados ele uma 

organ ização que compartilllélndo un1 conjunto ele evidências, ele postulados, de 

pressupostos básicos, de representações imagimírias sociais, conferem um sentido de 

identidade expressado em termos de va lores, normas, significados e interpretações. O 

poder dos propósitos, dos valores c do simbolismo em assegurar um comprometimento 

parece ser tão velho como as organ ií'açõcs em si. 

Primeiramente a cultura é melhor vista nào como complexos de padrões 

concretos de comportamento - costumes, usos, tradições, feixes de 

hábitos - <.:omo tem sido o cnso nté ngorn , mns como um conjunto de 

mc<.:n nismos ele control e - planos, rcccitns, regras, instruções ( o que os 

engenheiros chamam ele progrnmas) - para governar o <.:omportamcnto. 

A segunda idéia é cu o homem é prec isamente o nnimal mais 

descsperndamente dependente de tais mecanismos de controle, 

ex tragenéti <.:os, fora da pele, de tais programas cult urai s parn ordenar 

seu comportamento" (GEERTZ, 1989, p. 5G) 

É através do desenvolvimento da teori a e da prática administrati va, que os 

teóricos da administração e os administradores usam uma variedade ele metáforas, ou 

imagens para limitar, ajustar e diferenciar categorias do conhecimento referidas como 

organização (SMIRCTCH, 1983). 
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As mctúforas da organização como máquina (imagem da organização como um 

instrumento para consecução de tarefas, com múltiplas partes a serem delineadas e 

dispostas em termos ele eficiência) organismo (fundamentada na teoria dos sistemas, 

onde as organizações lutam pela sobrevivência dentro do ambiente em mudança) e 

também sociais (onde as organizações são vistas como teatros para o desempenho de 

papéis, dramas, scripts) , têm sido usadas muito f'reqlientcmentc para facilitar a 

compreensão e a comunicação sobre fenômenos complexos em organizações. Pois cada 

uma dessas formas metafórica foca atenção ele modo seletivo, promovendo diferentes 

maneiras de conhecer o fenômeno ela organização (S!vllRCICH , 1983). 

Ainda, segundo Smircich, ( 1983), dada a natureza metafórica do conhecimento 

humano, sugere-se que as metáforas sejam usadas com precaução ou até mesmo 

evi tadas. Pois, ao se tentar entender a cultura ele uma organização o processo é 

semelhante, a abordagem metafórica adotada (mecanicista, sistêmica ou social) 

inllucnciarú diretamente na busca c na analise dos dados encontrados. 

O interesse corrente no conceito de cultura nào é surpresa. Em antropologia, 

cultura é o termo fundamental através elo qual a regularidade e os padrões de muitas elas 

ex periências ele viela sào ex plicadas. O mesmo ocorre com a teoria organizacional , ou 

seja, é uma intlagaçào sobre o fenômeno ela ordem social fundamentada na regularidade 

c nos padrões de comportamento que norteiam c explicam a vida organizac ional. 

Um dos conceitos mats ncos da literatura sobre cultura organizacional é 

apresentado por Schcin ( 1989, p. 58), onde: 

Cultura Organizacional é o modelo ele pressupostos básicos, que 

determinado grupo tem in ventado, descoberto ou desenvolvido no 

processo de aprendizagem para I ida r com problemas de adaptação 

externa e integração interna . lJma vez que esses pressupostos tenham 

funcionado bem para serem vú liclos, são ensinados aos demais membros 

como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em 

relação àqueles problemas. 

Schein ( 1989, p.60) privilegia a força dos pressupostos, 
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Pois são eles próprios respostas aprendidas originadas em valores 

esposados. À medida que um pressuposto é crescentemente 

intcrnalizado, e le sa i do nível da consciência, e passa ser uma verdade 

inquestionáve l. 

Na Figura 3, a cultura organizacional pode ser vista em três níveis. O primeiro, 

mais superficial, é onde se encontram os artefatos, as mani festaçôes comportamentais 

visíveis sublinham os pressupostos. Nesse nível hú facilidade em ver, mas dificuldade 

em decifrar (Figura 3). 

O segundo nível tem maior credibilidade. Ao perguntar as pessoas o porque ele 

fazer o que fazem, estará extraindo valores, e começando a compreender as razões por 

trás de alguns comportamentos. Os valores encontrados sào as manifestações ela cultura , 

mas nào sào suas essências. 

Para Schcin ( 1989, p.6 1 ), "o que rea lmente dirige ou cria os valores, é aprender a 

ressaltar os pressupostos". Quando um grupo resolve os problemas coletivamente, 

acabam desenvolvendo uma visào de mundo, códigos e mapas, algumas hipóteses sobre 

a realidade c, se eles obtêm sucesso essa visão de mundo passa a ser correta c va lida. 

O terceiro nível ela cultura esta em seus pressupostos básicos que compõe o 

paradigma organizacional. Esses pressupostos determinam as formas de agir em 

dife rentes áreas da organização, clcsclc o produto, a forma de atender as ex igências do 

mercado e dos consumidores, quais sào as runções realmente importantes na empresa, 

qual é a melhor forma de organização, como as pessoas podem ser motivadas e 

gerenciadas. Os pressupostos determinam o paradigma básico, a profundidade c a 

importfmcia ela cultura organizac ional. 



Artefatos, criações. 
Tecnologia 
Arte 
i\11odelos visíveis c audíveis 
de comportamento 

A 

~r 

Valores 

a. 

, 
Pressupostos 1>:\sicos 
Relacionamentos 
Desenvolvimento 
Natureza da realidade e verdade 
Natureza da at ividade humana 
Natureza dos relacionamentos 

• Visível, mas freqüentemente 
não decifrável. 

• 

• 
• 
• 

Ma;orvel de eonsc;êne;a 

Dado por certo 
Invisíveis 
Pré-concebidos 

Figura 3 Níveis da cul tura e suas interações. 
P"onte: Adaptado ele SCH E IN ( 1989, p.60) 
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A força cultural de uma empresa expl ica exatamente como quer que as pessoas 

se comportem e, para isso, deve ser vista com uma fo rça totalmente posi ti va. A 

ideologia ele uma cultura controla os significados de suas ações c se compromete a 

gerenciar metas, focando va lores que cont ro lam a cultura e os benc llcios que fazem. 

Nesse trabalho entende-se cultura organizacional, como um processo cont ínuo 

de interação das unidades de negócio com o ambiente c as relações estabelecidas entre 

seus membros permitindo assim, estabelecer os objeti vos comuns c as potenciali claclcs 

ela unidade, além el e ori entar a todos como melhor gerir os recursos utili zados pela 

organização. 

3.3 Elementos da Cultura Organizacional 

A organ izaçào nào pode v1 ver sem segregar um ou nu11s mitos 

unificadores, sem institu ir ritos de iniciação, de passagem e de 

execução, sem formar heróis tutelares (colhi dos com freqüência entre os 

fundadores reais ou os fundadores imaginários da orgrmizaçào), sem 

narrar ou inventar uma saga que viverá na memóri a coleti va: mitos, 

ritos, heróis, que têm por função sedimentar a ação dos membros da 
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organ ização, de lhes servir de sistema de legitimação e de dar uma 

significação pré-estabelec ida as suas práticas e à sua vida (ENRIQU EZ, 

1997' p.34). 

Conforme Tomei e Braunstain ( 1993), a cultura pode ser di vidida em três 

grupos: a cultura subjetiva como crenças e va lores (no que se acredita), a cultura 

subjetiva como significados (como interpretar as coisas) e a cultura subjetiva como 

entendimento (como as coisas são feitas). 

O homem é o único animal capaz de cri ar símbolos, isto é, signos arbitrários em 

relação aos objetos que representam e, por isso mesmo, convencionais, ou seja, 

dependentes da aceitação social. A cultura organizac ional forma-se através de um 

sistema ele representações aceitos por um grupo social, que possibilita a comunicação 

entre os integran tes desse mesmo grupo. 

Todo ser humano no decorrer ela sua existência, acumula conhecimentos a 

respeito daqui lo que presenciou pessoalmente ou ouviu ele terceiros. Acumula assi m, 

vivências e interioriza as tradições da coleti vidade. Forma-se dessa fo rma o senso 

comum , recheado de incertezas, intuiti vo, ingênuo, sendo comum a todos c possível a 

todo ser humano de qualquer cultura, pois não questiona, não anali sa, aceita 

passivamente. 

Esse senso comum adquirido por tradição, herdado dos antepassados e ao qual se 

acrescenta o resultado das próprias experiências vividas, trata-se de um conjunto de 

idéias, va lores, pressupostos representações frente ao qual é possível interpretar, ava liar, 

julgar a rea lidade e, posteriormente, agir sobre ela. 

Assim definem-se os pnncipais elementos ela cultura organizacional, e esses 

elementos l'ornecem base para todos os membros da organização. Freitas ( 199 1 ), detalha 

os principais elementos da cultura como apresentado a segui r. 
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3.3.1 Valores 

Os valores são construídos principalmente, pela cúpula e estão amarrados aos 

objetivos organizacionais, como foi citado anteriormente são o coração ela cultura , e 

dizem o que é importante para se atingir o sucesso. 

Está relacionado com a linha de "o que nós acreditamos", para Ernest ( 1985), 

cultura é um sistema de valores e crenças compartilhados que modelam o estilo de 

administração de uma empresa e o comportamento cotidiano ele seus membros. 

No desenho da organização os valores indicam as questões que são prioritárias 

para a organização, determinam também os níveis hierárquicos e as relações entre seus 

membros além de exercer um importante papel em comunicar ao mundo ex terior o que 

se pode esperar da companhia. 

Valores compartilhados estão relacionados com os sentimentos ele sucesso 

pessoal, com o comprometimento orga nizac ional , com a autoconfiança no entendimento 

pessoal e de va lores organizacionais, com o comportamento éti co e com os objeti vos 
. . . 

organiZaCIOnaiS. 

O elemento central da definição de cul tura reside no sistema de va lores da 

organií'ação, compartilhado e vivenciaclo pela maiori a de sues membros nas ações 

conscientes c também nos comportamentos inconscientes. Os va lores permitem a 

di stinção entre o bem c o mal , dite renciando escolhas, ava liações e sensações, pode se 

di zer, que va lores definem o sucesso em termos concretos para os empregados. 

Normalmente as empresas ditam poucos valores que resistem através elo tempo, 

entre eles pode-se ci tar: a importância elo consumidor, padrão de desempenho excelente, 

qualidade, inovação e importância da moti vação intrínseca elos ll.mcionários (FREITAS, 

199 1 ). 
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3.3.2 C renças e pressupostos 

Geralmente esses termos sf10 utilizados para expressa r o que é tido como 

verdade na organização, os pressupostos tendem a tornar-se inconscientes c 

inquestionáveis. Trata-se de "como nós interpretamos as coisas", nesse sentido a 

cultura é vista como uma rede de significados. 

A cultura se refere a padrões internamente consistente de afirmações, restrições e 

permissões que guiam as pessoas a se comportarem em caminhos permitidos e 

possibilitam-nas de julgarem outras e j ustificarem-se para outras . 

Em organizações ele alto padrão, destacam-se pressupostos como a importância 

de ser o melhor, dos detalhes de execução, das pessoas enquan to indivíduos, da 

qua lidade entre outros. 

A essas crenças o homem atribu i um certo grau ele confiança, certeza e 

objeti vidade, c ele posse deste conhecimento, opera sobre o mundo explicando-o e 

I r a nsfo rm ando-o. 

i\s crenças se desenvolvem no costume e no hábito com eteito, sempre 

a repetição de algum ato ou operação particular produz uma propensão 

a renovar o mesmo ato ou operação sem que sejamos impelidos por 

qualquer ra<.:iocínio ou pro<.:esso de entendimento, di zemos que essa 

propensão é um eleito do hábito. O hábito é o grande guia da vida 

humana. É aquele princípio único que faz com que nossa experiência 

nos seja t1til c nos leve a esperar, no futuro uma seqüência de 

a<.:ontccimentos semelhante aos que se ver i fi cam no passado. Sem a 

ação do hábito, ignoraríamos completamente toda questão de fatos além 

do que está imediatamente presente à memória ou aos sentidos. Jamais 

saberíamos como adequar os meios aos fins ou como util i7ar nossos 

poderes naturais na produção de um efeito qualquer. Seria o fim 

imedia to de toda ação, assim como da maior parte da especulação 

(II Utvi E, 1982, p.37). 
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Aos administradores cabe o reforço desses hábitos, transform ando-os em 

crenças, através de ações que tornem coerentes o discurso e as práticas da organização. 

Schein ( 1986), os pressupostos e não os valores são os pontos centrais de uma cultura. 

Quando um grupo ou uma organização resolve seus problemas coleti vos, este processo 

inclui alguma visão de mundo, um mapa cognitivo, algumas hipóteses sobre a realidade, 

e se o sucesso ocorre, aquela visão passa a ser considerada como correta e vá I ida. 

Segundo Freitas ( 199 L), a formação desses pressupostos atende a uma 

necessidade humana de consistência c de ordem, desde que o grupo tenha tido tempo de 

vida suficiente para que tal formação ocorra. A chave de compreensão da cultura 

organizacional está em decifrar os pressupostos compartilhados pelos membros ela 

organização, descobrir como eles se encaixam no modelo cultural ou parad igma para 

formar uma gestalt ou ctnos único. 

3.3.3 Ritos, rituais e cerimônias 

"Süo ati vidades planejadas que têm conseqüências prát icas e express1vas, 

tomando a cul tura mais tangível c coesa" (DEAL e K.ENN EDY, 1982). Os ri tos e 

c cri môn ias tomam expressiva a cultura ú mecl ida q uc comunicam comportamentos e 

procedimentos, e exercem in fl uência visível c penetra nte, pois promovem a integração 

dos membros da organização (Figura 3). 

É no r itual - isto é, no comportamento consagrado - que se origina, de 

r~ l guma forma essa convicção de que as concepções re ligiosas são 

veríd icas e de as diretivas re ligiosas são corretas. l~ em alguma espécie 

de forma ceri monial que r~s disposições c motivações induzidas pelos 

símbo los sagrados nos homens c as concepções gerais de ordem da 

ex istencias que e les formu lam para os homens se eiH.:onlnllll c se 

re forçam umas às outras . Num rittml, o mundo vivido e o mundo 

imaginado fundem-se sob med ir~çào de ún ico conjunto de formas 

s imbólicas (GEERTZ, 1989, p.l 29). 



36 

Redução de 
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Ritos 
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Organizacionais Renovação 
Passagem , ~ 

I Degradação L .. ~1 Reforço I 

Figura 4 Ritos organizacionais mais comuns. 
Fonte: Adaptado de r R EIT AS ( 199 1, p.2<1 ) 

A perspecti va religiosa, sob a qua l Geertz (1989) descreve os rituais, mostra 

mais um sentido ele perceber, di scernir, compreender uma visão de mundo, dentre outras 

perspectivas. "Uma perspectiva religiosa consti tui e insinua, de um ponto ele vista 

analít ico um complexo de símbolos ele uma autoridade persuasiva, recomendando um 

estilo ele vida" (MARTINS e COLTRO, 1999, p.S). 

A função elos ritos organiiHcionais não é diferen te, os ritos relacionam valo res, 

configmam a moral , o estilo ele viela, a visão de mundo e a própria rea lidade das coisas. 

Os significados implícitos nos símbolos são dramati7aclos em rituais, relatados também 

como mito na forma com que se conhece e se percebe as regras c a manei ra de se 

comportar " ... o que todos os símbolos e ritos afirmam é que o mel hor para o homem é 

viver de modo realista onde eles diferem l; na visâo de rea lidade que constroem" 

(GEERTZ, 1989, p. l43). 

Nas organizações os ritos podem ser caracterizados ele vúrias maneiras, entre 

elas: 

• Ritos de passagem que faci lit am a mudança de status; 

• Ritos de degradação que geralmente sào usados nos casos ele demissão, afastamento, 

denuncia de fa lhas e incompetências; 

• Ritos de reforço, ou seja, a ce lebração públ ica ele resultados posi tivos; 

• Ritos de renovação visando renovar e aperfeiçoar estru turas e seu funcionamento, 

como treinamentos e programas de desenvolvimento; 
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• Ritos ele redução de conflitos usados para restaurar o equilíbrio em relações sociais 

perturbadas; 

• Ritos de intcgraçflo para encorajar c reviver sentimentos comuns c manter as pessoas 

comprometidas com o sistema social. 

As organizações elevem estar atentas à possibilidade de criar novos ritos c novos 

scripts a serem recomendados, aceitos, aprendidos c abraçados no processo de 

ressocializaçâo. 

3.3.4 Estórias e mitos 

As estórias narram os eventos ocorridos, reforçam o comportamento ex istentc c 

enratizam como esse comportamento se ajusta ao ambiente organ izacional. Os mitos se 

re rerem a estóri as consistentes com os va lores da organização, porém, não sustentadas 

em fatos (FRETT AS, 199 1 ). 

J\s estóri as de acordo com Freitas ( 1991 ), dentro da organização podem ter 

várias fu nções: 

• J\s estóri as como mapas, auxiliam os ind ivíduos, a saber, como as coisas são reitas 

por um determinado grupo. Esses mapas tornecem as fu ncionários recém admitidos, 

uma idéia a respeito de dos limites, do território socia l, elas regras que podem ser 

vio ladas, e ele outras que são consideradas sagradas; 

• J\ s estórias como símbolos diio conta ele eventos concretos, os qua1s podem ser 

exemplos elos objetivos e princípios compartilhados. Traçando um paralelo com o 

traba lho de Durkheim a respeito elos clãs, as organizações também necessitam obter 

alguma coesão para assegurar que os diversos indivíduos c subunidades cooperem 

para o bem do todo. Daí as histórias servem para simbolizar uma ori entação para os 

va lores que uni fi cam os participantes das vú ri as suhunidaclcs organizacionais; 

• As estórias como scripts elào uma ori entação da empresa, di zem os comportamentos 

aceilcíveis ou o que eles podem esperar da organização no futuro. 
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As estórias são concretas, detalham específicas pessoas e ações, além de 

fornecer descrição ele época e lugar, são ele conhecimento comum das pessoas ela 

organização, os indivíduos acreditam nelas, c formam uma espécie ele contrato social 

Segundo Cunha ( 1992), o mito é a relação ele identificaçflo ideologicamente 

construída, ele indivíduos e grupos sociais com significantes do imaginário coletivo. É 

uma narrativa imaginária que estrutura e organiza de forma cri ativa as crenças culturais. 

Normalmente, o mito narra sobre a ongem da organização, e segundo Chauí 

(1996), é uma narrativa feita em público e para ouvintes que recebem como verdadeira a 

narrativa, por que confiam naquele que narra, pois este, detém autoridade de quem 

testemunhou diretamente a narrativa ou recebeu diretamente a narrati va ele quem 

testemunhou os acontecimentos narrados. 

Os mitos são a maneira através da qual os seres humanos orga nizam a realidade 

c interpretam. O mito tem o poder ele razer com que as coisas sejam tais como são di tas 

ou pronunciadas tendo segundo Campbel ( 1990, p.28) basicamente quatro fu nções: 

• A pnme1ra é a função mística ... os mitos abrem o mundo para a dimensão do 

mistério, para a consciência do mistério que subjaz a todas as formas ... sempre 

dirigindo ao mistério transcendente, através das circunstfmcias da vida verdadeira; 

• A segunda é a dimensão cosmológica, a dimensão ela qual a ciência se ocupa, e faz 

de uma tal maneira que mistério, outra vez se manifesta ; 

• A terceira é a função sociológica - suporte e va lidação ele determinada ordem 

socia l ... é aqui que os mitos variam tremendamente; 

• A quarta é a função pedagógica, como viver uma vida humana sob qualquer 

circunstância. Os mitos podem ensinar- lhe isto ... Aquilo que todos os mitos têm 

lidado - o amadurecimento do indivíduo, da dependência à idade adulta, depo is à 

maturidade c depois à morte; é então com a questào de como se relacionar com esta 

sociedade e como relacionar esta sociedade com o mundo a natureza c o cosmos. 

Observa-se nas organizações que o mito é uma verdade percebida ele maneira 

espontânea, e manifestada em todos os elementos ela cultura, principalmente nos mais 

subjeti vos, como os ri los, tabus, heróis, pressupostos e crenças. 
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Segundo Levi-Strauss (1981 , p.70), "os mitos asstm como os ritos não são 

lendas, nem fabulaçôcs, mas certas organizações ela realidade a partir da experiência 

sensível enquanto tal. 

Partindo dos pressupostos acima elucidaclos observa-se que as estórias têm como 

característi cas gerai s: 

3.3.5 Tabus 

• Serem concretas vi sto que detalham específicas pessoas, específicas 

ações, além de fornecer descrições a respeito da época c do lugar; 

• Representam o conhecimento comum entre grupos ele pessoas na 

organização; 

• Os indivíduos acredi tam nas estórias e assim elas se tornam 

conhecimento comum; 

• Elas são urna espécie de contrato social na organização, uma ve7. 

que são, em geral relacionadas com a maneira de agir e de que 

forma essa maneira é tratada, recompensada ou pun ida (FREITAS, 

I 991 , p.28). 

Demarcam as pro ibições, orienta o comportamento enfatizando o que nào é 

permitido. Segundo Freitas ( 199 1, p.29), "uma constatação curiosa é a quase tota l 

ausência de menção aos tabus organizacionais". 

Em se tratando de um elemento importante pots tem um papel orientador de 

comportamento , os tabus colocam em evidência o aspecto disciplinar da cultura 

enfati zando o não permitido. 

Poucos tex tos são encontrados abordando essa questão, entre eles destacam-se 

Deal c Kcnnedy ( 1982, p. 78), que tratam tabus como rituais que não funcionam, 

considerando aspectos discriminatórios el a sociedade (grupos minoritúrios). O segundo é 

citado por Freitas (1991, p. JO), "lvlitroff e Ki lmann, que estudam tabus como 
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subprod utos de uma analise mms profunda sobre tragédias ocorridas em algumas 

corporações". 

3.3.6 Heróis 

Personagens que incorporam os valores e condensam a fo rça na organização. Os 

heróis tornam o sucesso atingível e humano, representam a organização para o mundo 

exterior, preservam o que a organização tem de especial, estabelecem padrões de 

desempenho e motivam seus funcionários, fornecendo inOuência duradoura. 

De acordo com Porter ( 1996), a liderança é responsável por defin ir o processo 

decisório concernente ao posicionamento estratégico e, simultaneamente, evitar o 

aturdimento organizacional, man tendo a diferenciação que eleva a identidade ela 

un idade de negócio. Ninguém mais apto do que o conhecedor do universo cultural 

organizacional para repassar aos demais membros dessa un idade a decisão estratégica a 

ser executada. 

Os heróis podem ser cri ados, estes são situac ionais e deixam exemplos para o 

uso diúrio, enq uanto os natos têm uma inOuência mais ampla c fi losó fi ca. Contrari ando 

as expectati vas, nem todos s~to pessoas f'úceis e sensíveis. ~vias despertam admiração e 

con fi anya. 

De acordo com Peters e 'vVatcrman ( 1982), ex iste um único truq ue, mas di flcil , 

de fazer essa posição fu ncionar plenamente. Consiste em socializar os adi11i nistradores 

ele modo que acreditem fi rmemente que são desti nados a ser campeões, mas mantendo, 

ao mesmo tempo, um controle bem só lido no que realmente importa. 

3.3.7 Normas 

As normas são regras que defendem o comportamento que é esperado, aceito ou 

sancionado pelo grupo. 

O conceito ele normas pode ser compreendido por indivíduos ele diferentes ní veis 

hicrúrquicos e educacionais dentro da organização, isso facilita a sua aplicação de forma 
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bem sucedida, além de facilitar as mudanças culturais que se embasam no sistema 

normativo da organização. 

À medida que as pessoas convivem através do tempo, e las trazem ou 

criam certas expectativas a respeito ele seus comportamentos. Toda 

cultura tem maneiras de fazer as coisas, as quai s se denomina "normas", 

que inllucnciam seus membros, ou seja todo comportamento que é 

esperado, aceito ou apoiado pelo grupo, esteja tal comportamento 

fixado formalmente ou não. Assim, a norma é o comportamento 

sancionado, através elo qual as pessoas são recompensadas ou punidas, 

confrontadas ou encorajadas, ou postas em ostracismo quando violam as 

normas (FR EITAS, 1991 , p.33). 

Pode-se considerar então, as normas como uma síntese dos elementos culturai s. 

Pois, a escolha das normas é precedida pelas crenças e pressupostos, avaliação ele 

valores compatíveis, de fíni ção de tabus, e sf1o veiculadas através dos sistemas formai s 

de comunicações, bem como através elos herói s, ritos, rituais, estórias c mitos etc. 

As normas se distinguem também das regras de comunicação; estas se referem a 

entendimento tácito, geralmente não escrito c não falados, a respei to ela maneira 

apropriada de agir e interagir em clcterminaclos papéis c situações são escolhas, nào leis. 

Já as normas lidam com o comportamento médio, com o comportamento esperado, 

tratando questões além ela comunicação, como por exemplo, as normas de produção. 

3.3.8 Processo de comunicação 

Os processos ele comunicação incluem uma rede ele relações c papéis in fo rmais, 

que podem transformar o corriqueiro em brilhante. 

Segundo Chau í ( 1996), em vez el e ele fí 11 i r o homem como o ser humano como 

"homo sapiens", ou animal racional , alguns pensadores chegam mesmo a considerar que 

sua característica específica consiste na capacidade para a linguagem. Pergunta-se se o 

próprio pensamento seri a possíve l independente ele seu enraizamento na fala ou na 
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escrita, po1s a linguagem é de importância vital em todos os aspectos da ati vidade 

humana. 

Segundo Coltro (2002), a linguagem é um sistema ele signos ou sinais usados 

para indicar coisas, para a comunicação entre as pessoas e para a expressão de idéias, 

valores c sentimentos. Assim, a linguagem é um sistema de sinais com funções 

indicat ivas, comunicati vas, expressivas, conotati vas. 

Através dos processos de comunicação, o homem cna um mundo estável ele 

idéias independentes ela presença física das coisas, possibilitando instaurar a 

tcmporalidade permitindo lembrar o que já foi e projetar o que será (GORSKl, 1962), 

pela linguagem o ser humano deixa de reagir somente ao presente imediato, podendo 

pensar o passado e o futuro c com isso construir o seu projeto de vida. 

Transmitir o conhecimento acumulado por uma pessoa ou organização, 

perm iti ndo passar ad iante tais saberes construídos pela razão é a base da cultura. As 

culturas sào sustentadas, transmit idas c mudadas através da interação social, atividades 

baseadas nas trocas ele mensagens e na de fi nição de significados. 

Saber sobreviver e crescer é um processo de auto-aperfeiyoa 111ento contínuo que 

deve ser aprendido, estimulado c ensinado. De acordo com Chauí ( 1996), razão 

significa fa lar ordenadamente, com medida c proporção, com clareza e de modo 

compreensível para todos. 

Quando a ex istência da empresa está em jogo ocorre uma suspensão temporária 

da resistência cultura l e os esforços se unem em uma denominada lealdade negati va à 

organização. Diminui -se a resistência de adesão à cultura organizac ional na medida em 

que aumenta a eminência ele uma crise de sobrevivência. Este impulso se dá tipicamente 

em empresas com fi ns determ inados, tanto lucrati vos quanto não- lucrat ivos (PARDLNI, 

2000). 

As cu lturas são criadas, sustentauas, transmitidas e mudadas através da 

interação social - mode lagem, im itação, correção negociação, contar 

estórias c fofocas, remecliações, confrontações e observações 
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(ati vidades baseadas na troca de mensagens e na de liniçào de 

s ignificados). As organizações, pois, são vistas como fenômeno de 

comunicação sem o qual inex istir iam. O processo de comunicação 

inerente às organizações cria uma cultura , re velando suas atividades 

comunicati vas (FREITAS, 1991 , p.30) . 

Quadro 2 Definições das Formas Culturais Freqüentemente Estudadas 

Formas Culturais Freqüentemente Estud adas 

Ambiente Físico Representam as coisas que rodeiam fi sicamente as pessoas c lhes fornecem 
esti mulação sensorial imediata para executar atividades culturalmente 
expressivas 

Artefat os São objetos matenms fabricados por pessoas para facil itar as ati vidades 
culturahnente expressivas 

Cerimônia Representam um sistema de vúrios ritos conectados com uma ocasião ou evento 
particular 

Conto Popul ar Narrativa completamente fictíc ia 

Estóri a Narrativa baseada em eventos verdadeiros - ti·cqiicntemente tà z uma mistm a do 
verdadeiro com a ficção 

Gestos lvlovimentos ou pa rtes do corpo usadas para expressar signi fi cados 

Lenda E a transmissão de uma narrat iva de algum evento marav ilhoso que é baseada 
nunm estória, mns tem incorporado alguns detalhes fictícios. 

Linguagem E uma lo rmn ou maneira pa rt icular através da qual os membros de um grupo 
usam sons vocais e sinais escri tos para tnmsmitir significados para os out ros. 

i'\'lito E uma nnrrativa dramática de eventos imaginados, usada para explicar origens ou 
transformações das coisas. Também uma eren\·a inquest ionúvcl a respeito de 
benefícios práticos de certas técnicas e comportamentos que niio são sustentados 
pela demonstração de l~t tos 

Rito E relativamente elaborado, drnm:ítico, conj unto de ati vidades planejadas que 
consolida m várias formas de ex pressões culturais num só evento, executado 
através das interações sociais, gera lmente para o benefício de uma audiencia. 

Ritua l E um conjunto detalhado e padronizado de técnicas e comporta mentos que lida 
com as ansiedades, mas que frcqíientemcntc produz conseqüências intencionais 
de import<lncia prútica. 

Saga E unta narra tiva histórica que de ·creve as realizações ímpares de um grupo c 
seus líderes - gera lmente em termos históri<.:os. 

Símbolo Qua lquer objeto, ato, evento, qualidade ou relação que serve de vt> ículo de um 
significado. 

Fonte: Adaptado ele rREITAS ( 199 1, p.37) 

3.4 Considerações Fin ais 

O objeti vo deste capítulo foi o de apresentar uma revisfto bibliogrúfí ca sobre o 

conceito de cultura organizac iona I, seus fu ndamentos na ant ropo logia, seu adaptar a 

gestão das organizações e sua importância do desenvolvimento e gestão dessas 

empresas. 
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Nota-se que nas últimas décadas têm se multiplicado os estudos sobre estratégias 

de mudanças organizacionais e seus reflexos sobre a cultura das empresas. A descrição 

dos elementos que constituem a cultura organizacional , a forma como eles funcionam e 

ainda as mudanças que eles provocam no comportamento são maneiras ele dar ao 

assunto um tratamento mais concreto c de mais fácil identi fi caçào. 

Reconhecer os elementos da cultura, saber identificá- los é uma forma ele definir 

sucesso em termos concretos para os empregados e estabelecer os padrões que devem 

ser alcançados. Eles representam a essência da filosofia ela organização para atingir o 

sucesso, pois fornecem um senso de direção comum para todos os empregados e um 

guia para o comportamento diário. 
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Capítulo 4 -------------------- -----;; 
CULTURA ORGANIZACIONAL, COIVIPETITIVIDADE E GESTÃO 

DA PRODUÇÃO 

O Homem se sente perdido 
1111111 mundo que se tom ou illcerlo, 

Mu11do o11de nada é seguro 
e tudo(; possível 
(KO YR f.:, 1979). 
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4.1 Considerações iniciais 

O objetivo deste capítulo é realizar a revisão bibliográfica e um levantamento 

hi stórico da evolução da gestão da produção, suas estratégias para se tornar mais 

competitiva e, como esta evolução interagiu com a cultura organizacional das 

organizações. 

Conforme Vasconcelos Filho (1985), administrar estrategicamente é permear, 

em todos os níveis ele organização, a consciência ele que a empresa eleve viver em 

função ele um pensamento maior, estratégico, e não em função ele negócios iso lados, de 

oportunidades. 

Atualmente, a gestão de empresas envolve a determinação de objetivos, a 

projeção e a construção ele estruturas organizacionais adequadas, a mobilização elos 

recursos necessários para o alcance elos objetivos, além da necessidade elo 

desenvolvimento de uma cultura que direcione ele forma coerente, lógica e criati va, 

ordenando o comportamento das pessoas na organização c possibilitando cursos 

alternativos ele ação na busca dos melhores resultados possíveis. 

Para isso as organi.wções têm um processo de negócio que representa o nuxo 

das atividades que acontecem nas empresas. /\ través de processos de negócios pode-se 

materializar as políticas gerenciais, os flu xos ele documentos e informações, os 

procedimentos operacionais c os processos ele manufatura. E a maneira ele se trabalhar 

orientado por processos de negócio é através ela construção de um modelo de negócio da 

empresa. Modelo esse pautado em valores, pressupostos, normas, processo ele 

comunicação c nos demais elementos ela cultura que innucnciam na elaboração, 

execuç~to e implantação desse modelo. 

Vernadat ( 1996) ressalta que a modelagem ele l)rocessos tem como finalidade: 

• Melhorar a representação e compreensão el e como a empresa trabalha; 

• Racionalizar e assegurar e nuxo de informações; 

• Armazenar o conhecimento adquirido e o "know how" da empresa, para uso 

posteri or; 

• Prover uma base para análise econômicas e organizacionais; 
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• Simu lar o comportamento de partes ela empresa; 

• Prover uma base pra a tomada de decisões operacionais e organizacionais; e 

• Controlar, coordenar ou monitorar alguns dos processos ela empresa. 

Observa-se assim que o modelo de processo de negócio torna-se relevante na 

gestão ela produção, pois através dele é possível construir uma visão única ele aspectos 

comportamenta is e organizacionais, podendo essa visão ser partilhada por toda a 

empresa. 

4.2 Cultura organizacional e compctitividadc 

A co mpctiti vidade tornou-se imperativa no cenári o contemporâneo, no 

bojo do processo de rápida mudança tecnológica e de globalizaçào 

finan cei ra . A compreensão c o adequado cn li·entamcnto dos desa lios 

trazidos por esse conjunto de trans formações deve começar pelo 

reconhecimento de sua complex idade c pelo reconhec imento de seus 

fund amentos socia is (COUTINHO e FERRAZ, 1995, p. 95). 

A 3~ Revolução industri al não pode presc indir de fundamentos sociaiS, como 

educação básica universalizada, elevada qualificação tia fo rça de trabalho, novas formas 

de organização do processo de produção, relações de trabalho cooperativas e mercados 

que ex igem qua lidade (COUTLNHO e FERRAZ, 1995). Essas transformações ocorrem 

concomi tantemcnte com um desemprego crescente, ou seja, a compct i ti v idade que 

depende de fundamentos sociais, acaba cri ando efeitos socialmente adversos. Assi m, 

torna-se imperati vo buscar tonnas de harmonizar adequadamente as dimensões 

econômicas c sociais elos alicerces ela compctitivielaele. 

i\ eleição da compctitividade como objeti vo soc ia l amplamente acei to envolve o 

reconhecimento igualmente amplo ele que o processo não termina no aumento ele 

eficiência e da parti cipação elas empresas nos mercados interno c ex terno, mas se apo ia 

na participação el e toda a sociedade. 
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A competitividade como prioridade, vo lta-se para um sistema produtivo voltado 

para o desenvolvimento, busca trabalhadores qualificados e, portanto se preocupa com a 

educação c o sistema educacional. 

O aumento ela participação da sociedade nos resultados elo desenvolvimento com 

compcti ti viclaclc podem ocorrer diretamente por meio elo emprego e salários, ou 

indiretamente na forma ele novos produtos e serv iços, privados e públicos (COUTINHO 

e FERRAZ, 1995, p.l 04). 

Isso envolve a aceitação da empresa como espaço onde os indivíduos atuam e 

como peças chaves no sistema econômico e social. Nesse contexto também se destaca a 

cultura organizacional como mediadora na criação ele novos ambientes competitivos. 

Elementos da cultura organizacional , como va lores, normas, tabus, ritos, mitos, 

processos ele comunicação oferecem legitimidade a objeti vos comuns: trabalhadores 

educados e qualificados, empresas com objeti vos c métodos reconhecidos como 

socialmente vá lidos e relações de trabalho densas e dinàmicas. 

A produção quando se destina a sati sfaçfto das aspirações materi ais e culturais, 

seja da organização seja da sociedade interessa a todos. Só pode ocorrer de forma efi caz 

e competiti va quando incorpora o trabalho como rea li zação elas potencialidades dos 

trabalhadores como seres humanos que desejam desenvolver-se e progred ir. Isso requer 

formas ati vas de pari ici paçào no processo c nos seus resultados. 

4.3 Cultura organizacional e gcstfío da produção 

O objet ivo da gestão da produção é assegurar que as atividades de produção de 

uma empresa ocorram efi cientemente, c que seus produtos c serviços s~j am produzidos 

de acordo com as necessidades dos clientes (SLACK, 1998). Para que isso ocorra, os 

recursos di sponíveis para a produção devem estar na quantidade apropriada, no tempo 

requerido e com o definido nível de qualidade. Porém à gestão não se rest ringe apenas à 

gestão de recursos e capacidades. Ex istem outros fatores, tais como a gestão ela 

demanda, que influenciam a gestão da produção (VOLLMANN, 1993). 
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De maneira simples, as atividades de gestão ela produção estão associadas às 

atividades ele planejamento, programação, execução e controle da produção (SLACK, 

1998) por tratar-se ele um amplo conjunto ele a ti viclades ex istentes nas empresas, estas 

atividades apresentam-se em diferentes graus ele detalhamento e agrupamento. Por 

exemplo, a delimitação ele onde se inicia o planejamento c o grau ele detalhe com que 

este poder pode ser descrito, variam significativamente. Sob este aspecto, um fator 

importante é a tipologia de produção adotada pela empresa (PIRES, 1995). 

Os tipos ele produção são definidos por prioridades compet iti vas , estabelecidas 

pela estratégia de manufatura adotada pela empresa. Segundo Pires ( 1995), a estratégia 

ele manufatura é o resultado de um estudo deta lhado e interativo entre dois elementos 

cruciais no processo de elaboração da mesma. São eles: 

• As prioridades competitivas ou missões ele manufatura; 

• As decisões sobre as chamadas questões estruturais e infra-estruturais ela 

ma nu fatura. 

Este trabalho cnfatiza as prioridades competitivas, pois tratam-se de um con_junto 

consistente de prioridades que a empresa terá para competir no mercado. Este traba lho 

adota os cincos critérios c.;ompetiti vos de gestão da produção propostos por Slack 

( 1993). Esses critérios são: 

• Qualidade: que diz respeito à capac idade ela empresa identi licar as necessidades c 

expcctat i v as dos clientes, transformá- las em especificações ele produto e atendê-las; 

• Velocidade: que considera a rapidez com que a empresa entrega o produto a par! ir 

da solicitação elo cliente; 

• Pontualidade na entrega: que contempla o cumprimento déls déltél s de entregél 

acordadas com o cliente; 

• Flexibilidade: que aborda a habilidade do sistema de gestão ela produção em se 

adaptar com e fi cácia e eficiência às mudanças nâo-plan~j adas nos seus ambientes 

interno e ex terno; c 

• Custo: que considera o vo lume de recursos financeiros envolvidos na manufatura. 
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O Quadro 4 (p.57) detalha melhor as especi fí cações ele cada uma dessas 

prioridades, pela prox im idade ele relações juntou-se as prioridades de Velocidade e 

Pontualidade em uma única prioridade a de Desempenho na Entrega, que envolve a 

rapidez e a confíabilidade na entrega dos produtos. 

4.3.1 Cultura organizacional e medidas de desempenho ligadas a gestão da 

produção 

Para que a empresa se torne competitiva no mercado globalizado, deve 

aperfeiçoar continuamente produtos, técnicas de venda c processos produtivos, 

estabelecendo novos objeti vos com base em indicadores ele desempenho como os 

apresentados no Quadro 4. Para isso, procuram adaptar sua estrutura organizacional a 

esta nova realidade de constantes incertezas, que podem representar ameaças ou 

oportunidades. Nesse sentido a ênfase na cultura organizacional, é o diferencia l, pois 

auxilia os dirigentes a tomarem decisões, procurando se antecipar às mudanças ou 

mesmo se preparar para tal. Assim, a cultura eleve possuir como característica a 

nexibilidade, para permitir o ajuste necessário face às incertezas elo mercado (Quadro 

3). 

Quadr o 3 Dema ndas do l\'le r cado Relativa ;'ts Prioridades Competitivas. 

Priorid :ule l1 rinl'ipais tlcmall<las do mercado 
C ompcliliva 

• O fe recer produtos co m alto desempe nho; 

Q ua lidad e • Dife rencias produtos dos s imilares concorrentes; 
o Prestar serviços de assis tc nc ia técnica adequados; 

• Construir c melhorar a imagem do produto c da e mpresa; 

• Melhorar a confiabilidadc c dura bilidade do produto . 

Desempenho • Produz ir produtos rapidamente; 
n:t li:nlrcga • Garantir a confiabilidacle nos prazos; 

• Ofe recer peças ele reposição para serviços ele ass is te nc ia técnica . 

Flcsibilid:ule • Fazer rúpidas mudanças no proje to e/ou introdut,ir novos produtos 
rapidame nte; 

o Ofe recer a mpla linha - " mix" de produtos; 

• lvludnr o volume da produçiio rapidamente . 

C uslo • Oferecer produtos e/ou serviços com o menor preço do mercado. 

-Fonte: Adaptado de SANTOS ( 1999, p.G I) 

A escolha ele determinadas prioridades competi tivas exige que as subáreas de 

manufatura (qualidade, engenharia ele produto e fabricaçào e logística) tenham 

capacidade para coordenar os es forços das vúrias áreas funcionais das empresas dentro 
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de programas de ação para, dessa forma, sati sfazer às demandas do mercado 

relacionadas a essas prioridades compet itivas (SANTOS, 1999, p.60). 

Nesse contexto, a cultura organizacional não é somente como um instrumento de 

poder, mas também como um conjunto de representações imaginárias soc1a1s que se 

constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização c que se 

expressam em termos de valores, normas, significados, interpretações e desempenho, 

visando um sentido de direção e unidade, tornando a organização fonte de identidade e 

ele reconheci mento de seus membros. 

Assim, através da cultura organizacional se define o que é importante, qual a 

maneira apropriada de pensar c agir em relação ao ambiente interno c ex terno e às 

prioridades competitivas. Define-se também quais as condutas e comportamentos 

aceitáveis, o que é rea lização pessoal c como essa rea li zação pode ser ati ngida visando 

sempre um objet ivo maior, coleti vo que envolve toda a organização (FREITAS, 2000). 

Fleury ( 1993) considera a cultura organizacional um tema que aparece cada vez 

com maior freq liência nas questões que se referem à qual idade e compeli ti v idade 

empresari al, gestão de desempenho. E esses programas de qual iclaclc c produti vidade só 

podem ser implementados se aj ustarem à organização e a seus recortes. Assi m, a gestão 

da cultura organizac ional concretamente implica estabelecer os aspectos de 

competiti vidade relevantes à empresa c os indicadores de desempenho que os compõem. 

Esses indicadores obviamente deverão ser coerentes com os va lores, normas c processos 

de comunicação anteriormente estabelecidos pela organização. No Quadro 4, 

demonstra-se quais i nd icadorcs compõem os di !e rentes aspectos de competi ti vidaclc. 

No ambiente que as empresas convivem repletos de competitividadc c inovação 

exige, conforme Santos ( 1999), um novo modelo ele estrutura organizacional apoiado na 

especialização elos profiss ionais e renovado por processos ele aprendizagem 

organizacional. Quanto mais cada componente organizacional esti ver alinhado com os 

outros - e com a estratégia - mais e ficaz será o desempenho geral (NAD LER c 

TUSMAN, 2000, p.60). 
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Para a criação de ambientes de trabalho em que haja compart ilhamento ele 

in formação e confiança mútua, há necessidade ele incorporação ele novos modelos 

mentais (SANTOS, 1999, p.35), idéias e generalizações que intluenciarão 

comportamentos e atitudes elos funcionários. Mas, para que essa mudança se estabeleça 

em uma empresa ela precisa ter valores compatíveis que coordenem o trabalho e a 

gestão dos negócios. 

Nesse sentido, Thévenet ( 1990, p. 87) afirma que qualquer consideração sobre a 

cultura da empresa remete para investigações sobre va lores, a ética, a filosofia , a carta 

ou os princípios. 

Quadro 4 Indicadores de Desempenho da Ges tão da Produção 

ASPECTOS DA INDICADORES DE DESEMPENHO 
COMl'ETITIVIDA DE 

• índ ice de confo rmidade de matérias-primas; 

• índ ice de conformidade de produção; 
Qualidade • índ ice de conformidade dos produtos fi nais; 

• nível de re proccsso; 

• níve l de re traba lho . 
e níve l de atendimento de pedidos; 

• pontualidade da entrega ; 

• c ustos de d istribui-,:ão; 
Rapidez e Confíabil idacle • leacl t ime de atendimento; 

ela Entrega • giro do invent<Í rio; 

• precisão da informação de estoques; 

• conflabi lidade da in fOrmação log ística; 

• níve l de invent<Í rio e m processo . 

• mix de produtos; 
lnovaçi\o e • int rodução de novos produtos; 

Flexibi lidade • int rodução de novos serviços; 
o inovações em processos. 

Custo • c usto de produto ; 

• utili zação da capac idade; 

• produt ividade do investimento fi xo 

• cap ital alocado aos estoques . 
Fonte: (adaptado de SANTOS, 1998) 

O Quadro 5 mostra qual o conteúdo deve ser estabelec ido para cada uma elas 

dimensões cul turais consideradas pela organização. De acordo com FREITAS, ( I 99 1, 

p.l 06), esse quadro fo i concebido considerando lucrati vidade e crescimento da receita 

no período como as medidas ele desempenho das organizações. 

O desempenho elo processo de inovação, ele geração de idéias inovadoras, eleve 

ser avaliado principalmente na base da contribuição em longo prazo. De forma 
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abrangente isso significa que encorajar a inovação onde possível, retardando ao mínimo 

o desenvolvimento ele idéias potencialmente inovadoras. (SANTOS, 1999, p.54). 

O processo de avaliação de desempenho tradicional quase inevitavelmente 

incapacita as pessoas as decisões. Para capacitar os funcionários para as decisões, 

convém que as avaliações sejam rccstrutmaclas como processos ele gerenciamento de 

desempenho, distanciando o gerente da avaliação do empregado c objetivando a 

colaboração e a melhoria contínua (SANTOS, 1999, p.55). 

Quadro 5 Dimensões Culturais e Conteúdo 

Dimensões Culturnis Conteúdo 

I. Clareza de direçiio Objetivos claros e planos compntíve is 
2. Alcance organizacional ~vletas ousadas e inovadoras 
3. Integração Operar de maneira coordenada; interdcpenclênc ia 

horizonta l. 
4. Contato administração superior lnterdepcmlência vcrtica I 
5. Encorajar iniciativa pessoal Liberdade de agir, inovar c assumir riscos. 
6. Resolução de conOitos Encorajar discussão de conOitos e críticas abertamente 
7. Clareza de desempenho Tornar claras as expectativas ele desempenho da 

empresa 
8. En lilse no desempenho Expectativas de altos níveis tle de ·empenho e 

responsabil idade pessoal elos empregados em atingi-los 
9. Orientação para a ação Periodicidade elas dec isões tomadas, senso de urgência 

para agir 
10. Compensação Percepção dos empregados sobre como estão sendo 

pagos, competitivamente c com justiça. 
11. Desenvo lvimento de Recursos llumanos Oportunidade para crescer desenvolver-se na empresa 

Fonte: Adaptado ele FREITAS ( 199 1, p. l 07.) 

Como fator principal a ser <\\'aliado em um sistema ele gestão de desempenho 

tem-se a observação dos va lores essenciais. Os sistemas de gestão ele desempenho estão 

cada vez mais reconhecendo que o desempenho nào se resume a atingir objeti vos. Eles 

estão passando a analisar como as pessoas estão se comportando de forma a fazer dos 

valores essenciais uma realidade (PH ILPOT e SHEP PARD, 1992, p.l 04). 

Nesse contex to, a ênfase na Cultura Organizacional !orna-se crescente e cada 

vez mais relevante, e de acordo com FREITAS ( 1991 , p.25): 

i\ cultura surge como um contra-ataque aos problemas de desintegração 

da sociedade, como uma so lução atraente enfatizando as idéias comuns, 

formas ele pensar, valores, padrões e ma neiras de traba lhar. .. Reproduz 
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ass1m uma ordem particular v1a consenso c solidariedade entre os 

me mbros da organização e seu sistema de gestão da procluçi'\o. 

4.3.2 Cultura organizacional e estratégia 

A cultura organizacional ao innucnciar o desempenho das empresas também 

apresenta uma íntima dinâmica com as estratégias de negócio. WEJCK ( 1985, p.383) 

sustenta que a cultura e a estratégia são constnttos que se sobrepõem. Ambos descrevem 

o caminho em que as pessoas compreendem o que está acontecendo. Thévcnet ( 1984, 

p.l8) focalizando o papel ela cultura expressa que a cultura é uma ajuda a estratégia , 

pois delimita o campo das ava liações possíveis. 

Segundo Hanashiro (1995, p.24) a maioria dos estudos revelam em comum o 

ajuste entre cu ltura e estratégia. Os produtos culturais (va lores, normas, ritos, processos 

de comunicação e heróis) substituem muitas vezes a racionalidade na tomada ele 

decisões estratégicas. Os gerentes, el e acordo com Kotter (2000, p.46) f'azcm implícita 

ou explicitamente escolhas estratégicas quanto a veloc idade elo programa, o vo lume de 

planejamento prévio, o envolvimento de terceiros e a ênfase relativa que darão ús 

di versas abordagens, nesse sentido a estratégia depende ela construção cultural 

estabelecida, pois o grupo social se adapta c se integra as mudanças de aco rdo com as 

experiências anteriormente vi venciadas. 

A clara iclcnti fi caçào dos objetivos estratégicos é uma pré-condição para a 

organização ser capaz de traduzi-los em metas de desempenho. Se a organização não lor 

capaz ele ex plicitar sua estratégia, ela não sení capaz de identi fí car as dimensões de 

desempenho espec íficas que proporcionarão a consecução de suas metas estratégicas 

(MABEY c SALJ\f./lAN, 1995 , p. 193). A medida que uma organização se desenvolve 

no tempo, certos padrões de relações externas c internas, certas formas ele resolver os 

problemas vão se consoli clanclo e tornando difíceis de serem questionadas. 

Cultura organizacional, gestão de recursos humanos, indicadores de desempenho 

c estratégia, são conceitos intimamente relac ionados e dificilmente poderão ser 

avaliados isoladamente. A estratégia segundo llanashiro ( 1995, p.26) gera importantes 

significados sobre a natureza, propósito e di reção ela organização, perm iti ndo aos 
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membros interpretar c tornar visível a lógica das ações organizacionais. Assim sendo, os 

planejamentos e as medidas de desempenho estabelecidas só vingarão se os 

administradores compreenderem a mútua inOuência entre cultura c estratégia. 

4.4 A importância da área de recursos humanos para a manutenção da cultura 

organizacional 

As atividades de recursos humanos ganham, segundo Freitas (2000), um novo 

brilho à luz da análise cultural , passando a ser o canal de repasse que materializa sua 

consistência interna. 

Todos os critérios de recrutamento, seleção, treinamento , carreira, ava li ação ele 

desempenho, sistema de status e compensação, recuperação de "desviantes", 

preparações de atividades, são de responsabilidades dos recursos humanos, c esses 

critérios são estabelecidos e seguidos de acordo com os valores, crenças, rituais, padrões 

de normas e comportamentos que a cultura organizacional prega e a gestão da produção 

aplica. Cultura é definida pelos administradores a pnrtir el e uma visão estratégica, em 

consonância com seu meio ambiente, é sem dúv ida, umn variável que gera forte impacto 

no desempenho organizacional (FRETTAS, 199 1). 

Flcury ( 1989), analisando as políticas c práti cas de recursos humanos ex plícitas 

e principalmente as implíci tas, e observando suas consistências e inconsistências, afi rma 

que é possível decifrar e interpretar os padrões culturais das organizações. 

Assim que as organizações crescem c tornam-se complexas, os programas 

informais e os sistemas ele armazenamento el e dados básicos em recursos humanos não 

pcrm i tem o atencl i mento elas demandas crescentes de recrutnmcnto , a locnção e 

treinamento. A gestão ele recursos humnnos busca então, especializm-se em encontrar ns 

pessons certas para sustentar o crescimento e treiná- las pam realizar tmefas emergentes 

na organização (SANTOS, 1999, p.22). 

Passa a h a ver uma conexão entre a gestão de recursos humanos, gestão 

da produção e o planejamento estratégico, que se caracteriza por um 

relacionamento recíproco e interdependente . A alta gerência reconhece 
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como os planos de negóc io afetam a as at ividades de recursos humanos, 

e esta função é vista com credibilidade e importância, c os funcionúrios 

de recursos humanos são capazes de alinhar suas ati vidades com a 

direção estratégica da empresa, de forma que os gerentes ele linha, alta 

gerênc ia e o corpo gerencial de recursos humanos se relacionem como 

parceiros estratégicos (SANTOS, 1999, p.27). 

Mas no contexto competitivo da atualidade, a área de recursos humanos amplia 

seus hori zontes c sua área de atuação passando a contribuir para gestão da produção e 

com suas estratégias empresariais baseadas em negócios. 

As empresas passam a preocupar-se com inovação radical de produtos, o que 

ex ige o aumento ela complexidade da tecnologia de produtos e dos sistemas produti vos, 

das competências c das habilidades elos funcionários (SANTOS, 1999, p.29). 

Nesse contexto de gestão estratégica de negócios, os valores 

organizac ionais que formam a base ela formulação ele estratégias passam 

a orientar o re lacionamento entre várias equipes dentro de uma 

organização. Assim, o concei to de cultura organizacional passa a ser 

formalmente incorporado as re rramcntas gerenciais. especialmente pela 

úrca de rec ursos humanos (S1\ NTOS, 1999, p.3S). 

O objetivo da cultura organizacional é cri ar uma cultura ele gerenciamento e um 

ambiente organizacional envolventes, com a visão da necessicl adc de se priorizarem 

recursos humanos para se buscar ctí cúcia na empresa (ALBERT e S ILVERMAN, 1984, 

p.l 6). 

Freitas ( 199 1, p.l 2) ci ta os pnnc1pats elementos para identificar a cultura 

organizacional , são: va lores, crenças e pressupostos, ritos, ritua is c cerimônias, estórias 

e mitos, tabus, heróis, normas c processo de comunicação. 

Esses elementos fazem com que, no início, a cultura se torne "uma competência 

di stinta uma fonte de iclentificaçào, uma espécie ele cimento que mantém os membros 

unidos" (FREITAS, 199 1 ). !'vias, com o desenvol vimento de novos produtos e 

integração vertica l, surgem subculturas, crises ele identidade, va lores e pressupostos, 
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oportunidade para mudanças culturais. A tendência geral, na maiori a das organizações, 

é a da preservação da cultura, ou seja, procura-se equacionar os problemas que surgem 

de acordo com os padrões culturais vigentes (FLEURY, 1993). 

Dentre todos esses elementos da cultura organizacional, seus parâmetros, e seus 

objetivos são direcionados pelos va lores que a organização adota, e a área de recursos 

humanos é responsável por sua disseminação no corpo organizacional. 

Nesse sentido, observa-se que os autores agrupam valores organizacionais de 

formas diferenciadas, sendo que para Tamoyo e Gondim ( 1996), os valores podem ser 

agrupados em cinco grupos: eficác ia e eficiência, interação no traba lho, gestão, 

inovação c respeito ao funcionário. Thévcnct (1990) agrupa-os va lores em declarados, 

aparentes, operacionais e atitudes, e Santos ( 1999, p.39) em identi fi caçào com a 

empresa, gestão elo trabalho, processo ele comunicação e va lori zação e respeito aos 

funcionúrios. 

A área el e recursos humanos segundo Freitas (1991 , p.23) tem um papel muito 

importante em tornar expressiva a cultura, à medida que: 

• Comunica claramente de que manem1 as pessoas devem se comportar na 

organização e quais sào os padrões de decoro accitúveis; 

• Chamam a atenção para a maneira como os procedimentos são executados; 

• Estabelecem a maneira como as pessoas podem "jogar" e/ou "c! i verti r-se"; 

• Exercem uma influência visível e penetrante; 

• Apresentam o lado criati vo ela cultura, que libera tensões c encoraja inovações, 

aproximando as pessoas c reduzindo os conflitos, criando novas visões e valores; 

• Guiam o comportamento, at ravés da dramatização elos valores básicos, pois a úrea 

de recursos humanos cri a rituais, e por trús ele cada ritual estú um mito que 

simboliza a crença central ela corporação; 

• Ex ibem e fornecem experiências a serem lembradas pelos empregados. 

A ~1rea de recursos humanos, então, é uma elas principais responsáveis pela 

definição e manejo elos rituais, ritos e cerimônias organizac ionais que mantêm os 
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va lores e crenças coesos e fazem parte do processo de sociali zação e manutenção elo 

ajustamento mútuo desses va lores <is vantagens c prioridades competitivas da estratégia 

empresarial estabelecidas pela gestão da produção. 

Ou seja, mesmo este trabalho enfatizando a relação ela gestão da produção com a 

cultura organizac ional el e uma empresa, isso não pode ser estudado isoladamente, sem 

inter-relacionar aspectos importantes como a manu tenção da cultura que é real izado 

pela área de recursos humanos. 

Assim sendo, partindo de um diagnóstico cultmal ela admi nistração ele recmsos 

humanos, a organização deve desenvolver atividades para suportar essa variáve l. Esse 

sistema deve ser consistente com sistemas de outras áreas funcionais e possuir 

programas ele pessoal integrados de forma a explicitar aos membros da organização os 

elos significativos ela cultura (TOMEI e BRAUNSTATN, 1993). 

A gestão da cultura organizacional , enquanto dimensão competitiva da 

estratégia de recursos humanos é fundamental para uma ação estratégica 

na gestão da produção. Mas durante muito tempo a cultura 

organizacional não era totalmente conhecida por parte ele profi ssionais 

tanto de gestão de negócios, como de produção e nem mesmo os da área 

de recursos humanos, sendo que somente dois de seus elementos eram 

formal e integralmente considerados durante a formulação de estratégias 

competitivas: a concepção de valores essenc iais e a monitoração da 

cultura por meio de pesquisas de clima organizacional, realizadas com o 

objetivo de verificar o sucesso de mudanças culturais, comportamentais 

c tecnológicas planejadas pelas empresas (SANTOS, 1999, p.39). 

O Quadro 6 caracteriza separadamente cada uma das bases elas dimensões 

competit ivas estratégicas ela úrea de recursos humanos e sua importância no processo de 

gcstào da produção. Evidencia-se que não existem li mites definidos entre elas e que elas 

se complementam e sobrepõem-se. Observa-se também a importância da inclusão 

dessas dimensões e prioridades competitivas com as demais <1reas funcionai s da 

empresa. 
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Quadro 6 Dimensões Competitivas da U:s tratégia de Recursos Humanos 

Constituição de Rede de Trabalho nascada em Equipes 

• formação de equipes "ad hoc" com base em objetivos e propósitos estratégicos; 

• necessidade de interfuncionalidadc; 

• agrupamento funcional e por mercado das unidades organizacionais; 

• horizontalização organizacional 

• formação de equipes voltadas para competências essenciais; 

• reformulação contínua dos processos de traba lho das equipes . 
A prcnd izagcm Orga n izaciona I 

• compreensão do ambiente competitivo e da empresa com base no raciocínio 
sistêmico; 

• aumento da capacidade decisória dos funcionúrios; 

• renovação continua dos modelos mentais individuais c de grupos; 

• compartilhamento de visão e de informação; 

• renovação contínua do domínio pessoal elos especialistas profiss ionais; 

• relacionamento profissiona l baseado na confiança mútua; 

• experiência concreta e vivência ativa nos processos de negócios; 

• nivelamento da importância das áreas ti.mcionais; 

• adequação de teorias, conceitos, modelos à prática organizacional; 
Gestão da Cultura Organizacional 

• va lores essenciais ligados as vantagens competi ti vas; 

• negociação dos valores essenciais pelos func ionários; 

• adaptabi lidade das subculturas 

• ajustamento mútuo como forma de coordenação do trabalho baseada em va lores 
organizacionais; 

• necessidade de monitoração da cultura por meio de pesquisas de clima 
organizaciona I. 

fonte: Adaptado ele Santos ( I 999, p.43) 

O loco de aná li se passa pelo indivíduo, des loca-se para o grupo, c através do 

raciocínio sistêmico chega a organizaçflo como um lodo (FLEURY, 1995). 

Para chegar aos valores b<lsicos de unw organização. é necessúrio 

analisar as prúticns organizacionais, ou seja, descobrir como o grupo de 

pessoas criou e desenvolveu a organização, c aos pouc.;os criou e recri ou 

formn s próprias de lidar com os problemas de nclaplaçào externa e a 

integração interna (FLEURY, 1995, p.7). 

4.5 Gerencinndo a Cu lturn Organizncionnl 

Associada clefíniçào de cullura organizacional está à questão ela possibilidade de 

gerenciamento da mesma, sobre a qual não hú concordância. 
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O sucesso das organizações cria vantagens competitivas no mercado através da 

inovação c criatividade. Essas organizações criativas e inovadoras não o são por 

acidente, elas gerenciam eficientemente seus recursos para criar novos produtos ou para 

reali zar serviços. Para Gupta e Singhal ( 1993), nessas empresas as pessoas são a 

principal inovação, seu mais vital recurso, por isso essas empresas para obter o sucesso 

aprendem como gerenciar, motivar e recompensar pessoas. 

Nesse sentido observa-se que os estudos sobre cultura organizacional ganham 

significação não somente como uma categoria de anúlise organizacional, mas, 

sobretudo, como um instrumento a ser melhorado e aproveitado na condução dos 

negócios. 

O departamento de recursos humanos é o mais importante quando se refere à 

cultura organizacional, pois é tido como verdadeiro guardião ela cultura, exerce funções 

estratégicas, que promovem a aceitação, consolidação, manutenção c mudanças 

culturais (PREITAS, 199 1, p.22). 

Dessa forma, toda organização que pretende manter-se competit iva e atualizada, 

eleve para isso, ter na inovação é um requisito que deve ser levado em consideração 

constantemente. Isso ex ige um "novo tipo ele estrutura organizac ional, que se apóie na 

especialização profissional sofisti cada, que eleve ser renovada em processos de 

aprendizagem organizacional" (SANTOS, 1999, p.35). lsso aumenta o nível de 

complex idade, questões como motivação, recompensa, que são partes integrantes da 

aprendizagem humana, torna-se duplamente complicadas dentro da organização e nos 

processos de gestão da produção. 

Mabey e Salaman ( 1995) consideram o conceito ele cultura uma elas idéias 

chaves da administração, pois nele uma empresa é vista como um organismo capaz de 

interagir com o meio e fornecendo assim, prcssào para ação e para ajustes. Neste caso 

toda atenção está nos parceiros de relacionamento, com a organização c seu meio 

ambiente. 

A cultura corporati va supõe que a cultura organizac ional pode ser ava li ada, 

gerenciada, constitu ída e manipulada, na busca para ressaltar a efi ciência 
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organizacional. Normas empregatícias, opiniões e valores podem ser modificados 

(MABEY e SALAMAN, 1995), mas segundo Burack (1991), essas mudanças 

progressivas desa fiam as regras e se forem implantadas com muita freqüência ou 

inoportunamente podem ler resultados pobres. Depende, então, da administração de 

recursos humanos estar em sintonia com a gestão da produção, para dessa forma atingir 

o sucesso no processo de mudança, pois, "para adotar a inovação, o planejamento de 

recursos humanos eleve selecionar pessoas conscientemente, com variedade profissional 

e habilidades estratégicas" (GUPTA e SlNGHAL, 1993). Além disso, os profissionais 

devem estar comprometidos, motivados, gerando novas idéias e produtos ou serviços. 

A cultura na organização pode ser considerada a fórmu la gerencial do sucesso, 

pois determina suas falhas e seu sucesso (MAB EY c SALAMAN, 1995). O certo é que 

a cultura pode colher o fruto ele seu investimento em média duas vezes maior que outras 

empresas com culturas menos e ficientes, sustentar a vantagem competiti va é esperado 

como certo na cultura , o que também caracteriza essa cultura como sendo forte, rica, 

sauclúvel, florescente, consistente c parlicipali va. 

As empresas bem-sucedidas serão as que instituciona lizarem sua capacidade de 

adap tação constante e criarem um ambiente esl{tvel para a mudança contínua o que 

parece um paradoxo. Elas serão organizações fl exíveis, que estarão sempre 

desenvolvendo novas estratégias c adaptando-se as novas rea lidades elo mercado 

(OVER HOLT, 2000). 

De acordo com Schei n ( 1989), cultura é a so lução para problemas ex ternos 

internos t.la organização c deve ser trabalhada constantemente e consisten temente pelo 

grupo, assim é que a úrea de recursos humanos ensina aos membros o caminho correto 

para compreender, pensar e sen tir sua relação com os problemas da organização. O 

senso de missão, melas concretas a serem alcançadas pelo grupo, os meios para alcançar 

essas melas, o monitoramento do progresso, meios ele reparação em caso de falhas, tudo 

isso t:1z parte da missão el a organização c deve ser trabalhado dentro da cultura que a 

empresa prega. 

No te que a cultura organizacional incorporada so luciona a ma10na dos 

problemas. iVfas essa incorporação ocorre em diferentes níveis ele integração. No nível 



62 

mais superficial estão os artefatos de manifestação comportamcntal dos funcionários, 

que são félceis de ver, mas difíce is ele decifrar. Esses arti flc ios visíveis c audíveis podem 

fornecer inícios, mas raramente fornecem respostas para uma análise precisa. O 

próx imo nível, elos valores, é mais palpável. Se perguntar aos funcionélri os sobre o que 

fazem, extrair-se-fio respostas, que serão repletas ele va lores c então se pode entender as 

razões ele seu comportamento. Pode-se aprender com as pessoas, pois suas respostas 

estarão cheias de valores e assim é mais fá c i I compreender as razões por traz se seus 

atos (SCHEIN, 1989). 

Schein ( 1989) acredi ta que o que realmente dirige ou cna valores é o que o 

funcionário que os aprende como concepção. Num grupo onde a organização reso lva 

seus problemas colet ivamente, sempre desenvolvem uma visão de mundo, mapas de 

códigos, hipóteses sobre a real idade, e se se tem sucesso na resolução de problemas essa 

visão ele mundo passa a ser correta c vá lida. Pois, os seres humanos precisam de 

consistência e ordem naquilo que realizam. Essa concepção básica de va lores, 

desenvolvida gradua lmente, assume grande importância e viela própria dentro do grupo. 

A cultura passa a estar implícita no cotidiano, no comportamento c nas ações elos 

funcionários. 

4.6 Mudanças Culturais 

Existe muita polêmica em torno ela trans formaç~to cultural, mas muitos autores 

acreditam que a cultura não só muda como isso acontece ele forma planejada. Essa 

transformação cultural, segundo Freitas ( 199 1, p.II S) não é apenas um desejo, mas uma 

realidade em uma séri e de empresas. 

O que se entende por mudança cultural é a cle fín içào de um outro rumo, uma 

nova maneira de fazer as coisas, alicerçada em novos va lores, símbolos e rituais. 

Acred ita-se que a cultura pode mudar, mas somente através da perseverança el e seus 

líderes, pois sào eles que estabelecem a direção, reforçam os va lores e despertam as 

consciências mais para o que deve ser que para o que tem sido. 

Dois fato res são de fundamental importância para institucionalizar a mudança na 

cultura organizacional. O pri meiro é uma tentativa consciente de mostrar ús pessoas as 
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novas abordagens, comportamentos c atitudes que ajudam a melhorar o desempenho. O 

segundo consiste em garantir que as atuais e as futuras gerências incorporem de fato 

essas mudanças, caso contrário será uma renovação dificil de perdu rar (KOTTER, 

2000). 

Para Maccoby ( 1993), um problema sério para a qualiclaclc do gerenciamento são 

os modismos que vão e vem. As empresas muitas vezes têm problemas, pois, 

confundem técnicas de qualidade com a criação ele uma nova cultura. Gerenciar 

qualidade não é uma técnica, mas requer técnicas apropriadas para gcrencia-la. 

E freqüentemente, conforme Schneiclcr; Brief e Guzzo ( 1996), acontece ele 

muitas companhias introduzirem mudanças com alta expectati va ele melhoria ele seu 

desempenho, essas mudanças fa lharem. A chave ela razão elas falhas nessas mudanças, é 

que os membros não assimilam essa mudança psicologicamente, eles devem sentir-se 

direc ionados e moti vados a se esforçarem. 

A cultura organizacional ex iste em uma variedade de níveis di rercntcs. 1 o nível 

mais profundo, a cultura é pensada como um conjunto complexo de va lores, crenças c 

pressupostos que define o modo de condução dos negócios. Tal modo ele crenças c 

pressupostos é naturalmente manifesto na estrutura, sistemas, símbolos, mitos e padrões 

de recompensa dentro da organização (PETTlGRE\t\1, 1989). 

Assim sendo, é muito ma1s fácil ajustar as manifestações ele cultu ra elo que 

modificar o núcleo ele crenças e pressupostos em uma organização. No entanto , 

qualquer estratégia prática para mod ificar a cultura organizacional terá de envolver 

pensamento e ação tanto ao nível das crenças básicas como ele suas mani !estações 

(PETTJGREW, 1989). 

4.7 Considerações finais 

O objeti vo desse capítulo 4, foi o de realizar uma respeito a revisão bibliográfica 

e um levantamento das diferentes formas ele gerenciamento e ele gestão estratégica c 

competitiva para cultura organ izacional , dentro das úrea de recursos humanos e de 

engenharia de produção. 



64 

Pode-se observar que a cultura organizacional penne1a a empresa em todos os 

seus níveis e exerce grande inOuência nos objeti vos de desempenho traçados pelas 

organizações. 

Assim, identificar a cultura vigente, seus valores, pressupostos, normas e 

processo de comunicação, pode ajudar e muito as organizações a se manterem ou se 

tornarem, mais competitivas e coesas. Além de facilitar a visualização e a e feti vação de 

uma possível necessidade de mudança na organização. 

Pode-se observar também que a administração de recursos humanos teve nos 

últimos anos seu loco ampliado para o contex to organizac ional, e o uso inteligente 

dessas variáveis apóia as estratégias de negócio e auxilia na disseminação da cultura no 

corpo organizacional. 

Um processo cultural bem-sucedido eleve inclui r comprometimento ele lodos, 

reconhecimento de oportunidades e ameaças, identificação clara el e valores de objeti vos 

organizacionais, fo rmando ass im uma identidade organizacional. 

Sendo o conceito de cultura organizacional o modelo de pressupostos básicos, 

que determinado grupo inventa , descobre ou desenvolve no processo de aprendizagem 

para lida r com problemas ele adaptação externa e integração interna . Observa-se gue os 

indicadores de desempenho externos sào gerados pela compeli ti vidade, enquanto a 

gestão da produção aj usta esses indicadores a medidas de desempenho internas, 

planejando e adequando essas medidas às ex igências do mercado. 
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Capítulo 5 _______ _______________ _ 
JVIETODOLOGIA DE PESQUISA 

"Nem tudo que fJOde ser contado conta, 

E nem tudo que realm ente conw 

pode ser contado". 

(ALBERT E!NSTE!N, I 879 -I 955) 
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5.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo é apresentada a metoelologias ele pesquisa, inc luindo os tipos de 

análi se existentes dentro elo tema, as etapas elo trabalho, a definição ela amostra c elos 

instrumentos de pesquisa. 

Focalizando o ambiente empresarial através de uma fundamentação 

an tropológica, pretende-se evidenciar os aspectos processuais e dinâmicos da cultura 

que aí se pode estabelecer. Segundo Tavares ( 199 1, p. 57), as empresas podem ou não 

ser uma cultura; todas, porém têm uma cultura, uma vez que fazem parte de um 

ambiente social maior, que é em si, uma cultura. Um conceito tào amplo como o ele 

cultura, cunhado a partir ela interpretação histórica evolutiva da espécie humana, como 

um todo, c em sua trajetória tota l no tempo e no espaço, têm sua ap licação no âmbito 

das organizações empresariais quando consideradas como subsistemas em interação 

com um sistema maior e mais abrangente. Assim, "acredita-se que por causa da 

multiclimensionalidaclc do fenômeno cultura, técnicas isoladas pouco contribuem para 

sua compreensão (PEÇ/\NHA, 1997, p.85). 

Conceituar cul tura organizacional é tarefa reconhec idamente plena de 

dificuldades, especialmente em um país como o Brasil, considcranelo que o nível de 

desenvolvimento industrial , cient ífico e tecnológico e escolaridade da população em 

geral , e da classe trabalhadora , em particular, estão bem aquém daqueles mais 

referenciados na li teratura que tratam de tal categoria, di fi culta fazer com que essa 

população reconheça e identi fique a importância elos elementos culturais da organização 

em que está inserida . Além disso, a reali z:ação de pesquisas em empresas brasileiras 

natas e naturalizadas, costuma ser de difícil acesso, principalmente ao se tratar de uma 

pesquisa ele caráter mais qualitativo e exploratóri o. 

Baseado na leitura de Shinyashiki ( 1995), observa-se que idcnti fícar os 

pressupostos básicos da cultura organizacional é reconhecer seu núcleo. E essa 

contribuição diferencia-se das demais por utili zar um instrumento qualitativo, em vez de 

métodos quantitati vos de análise. Shinyashi ki ( 1995 , p.61) entende que a abordagem de 

maior possibilidade de sucesso na identi ficação da cultura ele uma organ ização é a 

tri angulação, pois, combina diversas mctodologias no estudo do mesmo fenômeno. Ao 
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aplicar o questionário o pesquisador tem uma visão do nat ivo, objetiva e quanti tativa 

isto é apenas uma parte do método ele triangulação. A perspectiva qualitativa, subjetiva 

e externa que reconhece metáforas c variáveis é outra parte do método. 

Como foi dito anteriormente, cultura re fere-se a um estudo que se limitava à 

antropologia, foi utilizado por Schein ( 1989) de forma nova e inusitada, c passou a ser 

reconhecido como relevante por gerentes e administradores. No entanto, apesar da 

di riculdacle ela conceituação, o estudo deste conceito deve ser um objeto de pesquisa 

repleto de diversidades c inovações. 

A discussão em torno ela cultura organizacional vem segui ndo uma base de 

conceitos fornecida pela Antropologia Cultural, onde ex istem diversas correntes 

teóri cas, que privilegiam diferentes aspectos de um mesmo fenômeno. De acordo com 

f-rei tas ( 1991 , p.2) hc't três pressupostos (Figura 5) que in nuenciam a cultura 

organizacional, pressupostos esses que Smircich (1983) coloca mu ito bem as diferentes 

análi ses podem ser at ribuídas aos pressupostos subjacentes que os pesquisadores têm do 

que é "orga nização", "cultura" e "natureza humana". 

O que é Org:miza\·iio? i\ lctú fora 

Pressupostos O que é Cultura? 

O que é Na tureza 
Hu111ana '? 

Culn~rn 

Orgnnizacional 

Va ·iúvel 

Figura 5 Tipos de pressupostos que influenciam a cultura organizacional. 

Fonte: rREJTAS (1991 , p.2) 

Com base na combinação desses pressupostos, os estudos sobre cultura 

organizacional tenderiam a enxergá- la ele duas formas: 

a) Como uma metáfora, considerando cultura algo que a organização é; 

b) Como uma vari ável, considerando a cultura com algo que a organização tem. 

No estudo da cultura a analise penetra no próprio corpo do objeto isto é, 

começa-se com nossas próprias interpretações elo que pretendem nossos info rman tes, ou 

o que se acha que eles pretendem, c depois se passa a sistematizá- las (GEERTZ, 1989, 
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p.25). Tratar a cultura como um sistema simbólico, isolando seus elementos, 

especificando suas relações internas e caracterizando todo o sistema como uma forma 

geral , faz dessa análise uma abordagem hermética, que mesmo que represente uma 

melhoria acentuada entre as noções de comportamento aprendido e fenômeno mental elo 

que é cultura, limita muita sua anúlisc, c foge elo seu objeti vo principal , a lógica 

informal ela viela rea l (GEERTZ, 1989, p.27). 

Deve atentar-se para o comportamento, e com exatidão, po1s é o fluxo elo 

comportamento, - ou mais precisamente pela ação social - que as formas ele cultura 

encontram a articulação. Ao làzer essa análise Gcertz se refere aos estudos 

antropológicos ele diferentes culturas. Mas, para realizar esse trabalho não se pode 

deixar ele lado essas observações, pois a cultura organizacional também está embasada 

em ações sociais que determinam o fl uxo ele comportamento dos funcionários, seus 

va lores, normas, lideres, tabus e processos de comunicação. 

Observa-se entào que as di ferenças na abordagem das relações organização -

cultura são derivadas ele diferenças nos pressupostos básicos que os pesquisadores têm 

sobre "organização" e "cultura". Assim, a tare fa de avaliar o poder e as limitações do 

conceito de cultura elevem ser conduzidas dentro desse contex to (SMffiCTCII , 1983). 

Segundo Freitas ( 199 1, p.2) ao analisar a cultu ra como mctúfora e como 

vari ável, poss ibilita-se a idcnti fí caçào elo conteúdo el e cinco áreas básicas ela pesquisa 

cultural , sendo: 

• Administração Corporativa; 

• Cultura Corporativa; 

• Cognição Organ izacional; 

• Simbolismo Organizacional; 

• Processos inconscientes e Organização. 

Cada uma dessas áreas se relaciona com as correntes ant ropo lógicas e com o 

conceito cultura organizac ional assumido na Teoria el as Organizações correspondente. 

O Quadro 7 apresenta esse relac ionamento conceitual. 
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Outra implicação, segundo Geertz ( L 989, p.28), é que a coerência não pode ser o 

principal teste de va lidade ele uma descrição cultural. Os sistemas culturais têm que ter 

um grau mínimo de coerência, do contrário não os chamariam de sistemas, e através da 

observação vê-se que eles têm muito mais que isso. Mas não se pode deixar ele 

considerar a coerência ex istente na ilusão ele um paranóico ou a estória de um 

trapaceiro. Essas interpretações têm força que não podem repousar na rigidez com que 

se mantêm, ou na segurança com que são argumentadas. Nada contribui mais para 

dcsacreclitar a análise cultural do que a construção de representações impecáveis ele 

ordem formal, em cuja existência verdadeira praticamente ninguém pode acredi tar. 

Quadro 7 Conceitos de Cultura e de Organização nas Diferentes Correntes 

Conceitos de cultura na Tópicos na Pesquisa Conceitos de Organiza~·iiu na 
Antropologia Organizacional e Teoria das Organiza~·õcs 

Ad ministra ti v a 
Cultura é um instrumento a serviço das Organizações são instrumentos 
necessidades biológicas c psi~:ológ i cas J\dmi nistração sociais para a rt::alização de tare fas. 
do homem Corporativa Ex: Teoria Clússica da 
Ex. Funcionalismo de Malinowski Administ ração 
Cultura funciona como um mecanismo Cultura Corporal iva Organizações são organismos 
adaptativo regulador. Ela unifica o adaptati vos existentes nos processos 
indi víduo nas estruturas sociais. de troca com o ambiente. 
Ex: Funcionalismo - Estrutura l de Ex Teoria Contingencial 
Radcti ne - Rrown 
Cultura é Ulll sis tema de cognições Cognição Organ i1ações siio sistemas de 
comparti lhadas. A mente humana gera OrganiLacional conhecimentos. A organiLação 
a cultura pelo significado de um repousa na rede de signi lícados 
número finito de regras. subj etivos que os membros 
Ex: Etnociência- Goocleough organizacionais compart il hnm. 

Ex: Teoria da Cognição 
Organizacional 

Cultura é um sistema de símbolos c Simbolismo Organ izações siio moddos de 
significados compartilhados. A ação Orgnnizacional discurso simbólico. A orgnni7ação é 
simbólica necessita ser interpretada, mant ida através de formas 
lida e decifrada para ser entendida. simbólicas, tais como linguagem 
Ex: Antropologia Simbó li~:a de Gccrtz que l~1c ilita compart ilhar os 

significados e as real idades. 
Ex: Teoria de S imbolismo 
Organizac ional 

Cultura é uma projeção da infra Processos Formas e práticas orga nizacionais 
estrutura un iversa l da mente. Inconscientes c são manifestações de processos 
Ex: Estru turalismo - Levi Strauss Organização inconscientes. 

Ex: Tt::oria da Transformação 
Organizac ional. 

Fonte: Adaptado de S1vii RCICI-I ( 1983, p.9) 

Assim, concl uí-se que o estudo ela cultura organ izacional também deve ser 

interpretati vo , isto é, deve-se interpretar o nuxo elo discurso organizacional e a 

interpretação envolvida consiste em tentar sa lvar o "dito" num tal di scurso da sua 

possibilidade de extinguir-se ou fi xá-lo, em formas pesquisáveis. 
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Quando se busca estudar a cultura de uma organização, eleve-se ter uma visào e 

uma postura di ferenciada de qualquer outro pro fissional, no estudo ela cultura 

organizacional , o locus do estudo não é o objeto do estudo. Os antropólogos não 

estudam nas aldeias, mas as aldeias. Assim, esse trabalho desenvolveu-se, não se 

pretende estudar nas empresas, mas as empresas, entender a especi ficidacle el a formação 

daquela cultura e sua circunstancialidacle. 

É justamente com essa espécie ele materi al produzido por um trabalho de campo 

quase obsessivo ele peneiramento, em longo prazo, principalmente (embora nào 

exclusivamente) qualitati vo (GEERTZ, p.33), altamente participante e realizado em 

contex tos confinados, que os megaconceitos com os quais se afl ige as ciências sociais e 

a gestão ela produção na atualidade - legitimidade, liderança, qualidade, integração 

conflito, carisma, estrutura, signi ficado - podem adquirir toda espécie ele atualidade 

sensível que possibilite pensar não apenas realista e concretamente sobre eles, mas o 

que é mais importante, criati va e imaginati vamente com eles, para solucionar problemas 

e desenvolver formas mais eficientes de gerenciar a produção. 

5.2 Caracterização da Pesquisa 

A questão tratada nessa Jissertação resume-se da seguinte maneira: 

De que forma os elementos da cul tura organizaciona l colaboram para a 

competitividade em inovnção c flexil>ilidnde, qunlidade, rapidez c confinbilidade na 

entrega e custo dns organizações, considerando-se as particulnridadcs de ges tão 

existente em uma unidnde de negócio pertencente n uma multinacional de grande 

porte, nos seus mais diversos segmentos de atividades'? 

Visando atingir o objeti vo proposto, foi um estudo de caso em uma unidade el e 

negócio elo setor industrial uma localizada em São Carlos, no interior elo Estado ele São 

Paulo. 

As entrevistas limitaram-se aos gerentes, gestores, supervisores, c ll.mcionários 

chaves ele cada área produti va ela organização. 
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O estudo foi realizado em três fases: 

I. A definição ele um questionário sobre cultura organizacional, a partir ela 

fundamentação teórica; 

2. A aplicação desse questionário na unidade de negócio selecionada, iclcntificanclo e 

comprecnclenclo como suas particularidades de gestão influenciam o processo de 

implantação e manutenção da cultura organizacional; 

3. A realização de ajustes necessários do questionário definido na fase I , com base nas 

avaliações reali zadas na fase 2. 

Na fase 3 a postura adotada será a ele mergulhar na vida organizacional dessas 

unidades, pois se esta embasado na análise teórica da bibliografia e no início de uma 

vivência prática propiciada pela fase l. Busca-se agir, ora como observador não 

questionador, ora como observador participante (rLEUR Y, 1989, p.l 6), pois pretende

se vivenciar as mais diversas facetas ela organização. Observando sempre o significado 

ele condutas, práticas, formas simbólicas exercidas por essas organizações. 

Considerando que o objeto pesquisa, ou seja, a organização e suas relações com 

os indivíduos, possuem natureza essencialmente complexa, opta-se por uma análise 

interdisc iplinar, pois se conta com a contribuição ele diferentes fontes de conhecimento, 

procurando relacionar cultura organizacional com as medidas de desempenho 

estabelecidas pela gestão ela produção. 

Este é um traba lho de caráter analítico-exploratório que visa ana li sar o ambiente 

organizacional , destacando suas mudanças e ava li ando como a cultura organizacional 

fornece suporte para sustentar a organização nesse processo ele mudança, mas sem 

interferir na vivência ou na administração ela empresa. 

5.3 Questões da pesquisa 

Devido à importftncia da unidade de negócio pesquisacla no contexto sócio

econômico, dificuldade que encontraram em se tornarem competitivas, é de grande valia 

a elaboração de formas ele gestão compatíveis com suas necessidades e sua realidade. 
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Nesse contexto, identificar a cultura organizacional , destacar suas peculiariclacles, torna

se relevante. 

Entendendo o conceito de cultura organizacional, como um processo 

contínuo de interação das unidades de negócio com o ambiente e as relações 

estabelecidas entre seus membros, considera-se que os elementos da cultura 

permitem estabelecer os objetivos comuns e as potencialidades da unidade, além de 

orientar a todos como melhor aproveitar-se dos recursos utilizados pela 

organização. 

Assim sendo, a gestão ela cultura organizacional nessa unidade é feita a partir ele 

crenças, valores, ritos e experiências práticas ele seus membros. IVfas, ao considerar o 

aumento ela competiti vidade, as empresas sentem a necessidade de planejar suas ações, 

conhecer melhor suas capacidades, limitações, ameaças e oportunidades de seu 

ambiente. Reconhecer a cultura organizacional é reconhecer essas potencialidades 

inerentes, e baseando-se nessas vm·iárcis atuar da maneira mais efi caz e e ficiente, 

mantendo seus membros unidos e com uma visão estratégica comum. 

A maioria ela revisão bibliográrí ca desenvolvida até o momento mostra que o 

processo formal de cultura organizac ional é adequado ús empresas grandes t: 

multinacionais. O objeto ele estudo do traba lho é ava liar como o processo de cultura 

organ izacional vari a em relação à complex idade dentro das diferentes organizações 

brasileiras. 

Dessa forma, as questões de pesquisa são as seguintes: 

• Como as ca racte rísticas de gestão da produção da unidade de negócios 

influenciam o processo de manutenção e de mudanças culturais? 

• Existe uma r elação entre a formulação de uma cultura organizacional c a 

gestão d e desempenho das áreas responsftveis pela competitividade em 

inovação c fl ex ibilidade, qualidade, rapidez e confiabilidadc na entrega, e 

custo? 

Para avaliar a essas questões sobre cultura organizacional utilizar-se-ú o seguinte 

roteiro: 



73 

I. Histórico conciso da cultura organizacional. Essa questão será dest inada aos 

gerentes ou diretores da unidade de negócio. Pretende-se realizar uma breve 

descrição que ajude a recuperar o momento ele criação da organização c sua inserção 

no contexto político c econômico da época de sua fundação. Data ela fundação, 

idade do fundador, sua origem social , suas escolhas iniciais, como as tecnológicas, 

comerciais, organizacionais e estruturais. Dentro desta questão pretendemos 

identificar dois componentes da cultura , as estórias c os mitos que fazem parte da 

organização, como os princípios fundamentais foram desenvolvidos, c como a 

personalidade elo fundador influencia na formação desses princípios. Aval ia-se 

também a influência desses princípios e elo mito nos funcionários desde os mais 

antigos até os recentemente contratados. Observa-se também o funcionamento da 

gestão financeira e ele pessoal além do funci onamento hierárquico. Além dos 

princípios ele funcionam ento, como inovação, formação, investigação, sançào e 

recompensa. 

2. Investigação dos principnis elementos da cultura orgnnizncionnl : valores, ritos, 

rituais e cerimônias, estórias c mitos, tabus, heróis, normas, c processo de 

comunicação; entender como sào percebidos, assimilados c demostrados e se 

colaboram ou nfto para o alcance elas medidas de desempenho c o aumento da 

competi ti v idade. 

3. Naturezn estrntégica dn mudnnça cultural dns áreas responsáveis pela 

competitividade em inovnção e flexibilidade, qunlidnde, rnpidez e 

confiabilidnde dn entregn, c custo. Para avaliar essa questão pretende-se 

entrevistar os gerentes responsáveis por cada uma dessas áreas, real izou-se 

perguntas diretas sobre as necessidades ela mudança cultural , suas vantagens e 

desvantagens, e se houve di fcrcnças entre a teoria proposta e a prática, sobre os 

sucessos e os obstáculos para a implementação das mudanças. Pretende-se nessa 

questão que os gerentes: ( I) descrevam sua área, as atividades desenvolvidas, a 

ligação ela estratégia de sua área com a missão ela empresa, (2) identifiquem a 

importância ela participação da área de recursos humanos na implantação ele um 

novo modelo ele gestão da procluçào, (3) comentem a respeito do posicionamento e 

das atitudes elos funcionários, e dos programas implantados na unidade ele negócio 
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na área em que atuam e ( 4) comentem como se sentem em relação à cultura 

organizacional ela empresa. 

4. Como cada um desses elementos da cultura inlluencia as atividades de carreira, 

remuneração e avaliação de desempenho dos funciomírios e de setores da 

produção. Pretende-se que os gerentes de recursos humanos descrevam as práticas c 

políticas de recrutamento e seleção, ele treinamento de desenvolvimento, ele 

avaliação de desempenho elos funcionários. 

5. Realização da uma análise dos dados e conclusões. Nessa fase realizar-se-á uma 

análise elas variáveis estudadas e elos dados coletaclos, buscando ressa ltar as 

peculiaridades ele gestão , se a cultura contribui para a competiti viclacle ela unidade ele 

negócio e realizar as conclusões pautadas pela revisâo bibliogn'tfica realizada. 

5.4 Variúvcis da pesquisa 

Estes elementos aux i I iam no en tenel i mento das medidas necessárias para 

preservar a cultura organizacional c explorar possíveis mudanças culturais estratégicas 

nas organizações. A identificação ela crise e elas decisões tomadas para reverter tal 

si tuação corresponcle a um elos passos de investigação elo universo cultural 

organizacional (SCI IEIN, 1992). Para revelar o tecido simbólico, ou seja, os valores 

importantes que passaram a ser preservados ou questionados, faz-se necessário 

investigar os incidentes críti cos enfrentados pela organ ização (FLEUR Y, 1989). 

De acordo com o objetivo proposto , as variáveis ela pesquisa são: 

• Os elementos ela cultura organizacional , a saber, normas, va lores, crenças e 

pressupostos, ritos, tabus, mitos, herói s e os processo de comunicação e estórias, 

estabelecidos pelas organizações; 

• Os índices ele desempenho nas áreas responséíveis pela competiti viclaele em inovação 

e fl exibiliclacle, qualiclacle, rapidez e conríabilidade da entrega c custo, que 

apresentaram melhorias em consonância com as mudanças estratégicas promovidas 

pela cultura organizacional ; 
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• Tipo de gestão da produção da empresa, suas particularidades como a 

informalidade, a gestão centralizada, a pessoalidade, entre outras, que influenciam 

na gestão e, conseqüentemente, na identificação da cultura organizacional. 

5.5 Técnica de coleta de dados 

O processo de coleta ele dados será realizado por meto de observação livre c 

entrevista. A entrevista serú baseada em um roteiro pré-definido. O público-alvo ela 

observação livre e da entrevista será gerentes e gestores principalmente ligados a éÍrea 

de recursos humanos. 

5.6 Considerações finais 

No capítulo 5 apresenta-se a metodologia utilizada neste trabalho e como se 

pretendeu decifrar a cultura organizacional no decorrer ela pesquisa de campo. Incluem

se os tipos de anúlise ex istentes dentro elo tema, as etapas do trabalho, a definição da 

amostra e dos instrumentos ele pesquisa. 

Busca-se focalizar o ambiente empresarial através de uma f'undamentação 

antropológica, para ev idenciar os aspectos processuais e dinâmicos da cultura que aí se 

pode estabelecer. Um conceito tão amplo como o ele cultura, cunhado a partir ela 

interpretação históri ca evoluti va ela espécie humana, como um todo, e em sua trajetória 

total , no tempo e no espaço, têm sua aplicação no âmbito elas organizações empresariais 

quando a essas são consideradas como subsistemas em interação com um sistema maior 

e mais abrangente. 



76 

Capítulo 6 _______________________ _ 
ESTUDO DE CASO 

"A organizaçâo náo pode viver sem segregar 11111 ou 111ais mitos un((icadores, 

sem instituir ritos de iniciaçáo, de passagem e execuçâo, sem fomw r heróis ... 

sem narrar ou inventar 11111a saga que viverá 11a memória coletiva: 

ritos, mitos, heróis têm por.fu11çtlo sedi111entar a açâo dos memhros da 

orga11izaçâo, de lhes servir de sistema de legiti11wçâo e 

de dar assim, 111na sign((icaçâo pré-estahelecida 

ás suas práticas e à sua vida" 

(ENRJQUEZ,. 1997) 
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6.1 Considerações iniciais 

O principal objeti vo deste capítulo é apresentar o estudo ele caso, analisou-se a 

hipótese que norteia este trabalho de como a cultura organizacional influencia o 

desenvolvimento e a busca dos objeti vos de desempenho estabelecido pela empresa. 

Com base no referencial teórico apresentado, buscou-se avaliar junto ao gerente de 

recursos humanos, o gerente de manufatura e alguns funcionários as percepções que 

eles têm da cultura, se conseguiam identificá- la e perceberem sua influência no 

cotidiano da organização, em especial, nos objetivos que propõe a área em que atuam. 

6.2 Metodologia Adotada 

Como justificati va para a rea lização desta pesquisa por meio ele estudo ele caso, 

apresentam-se os seguintes fatores: 

• Investiga-se um fenômeno contemporâneo dent ro elo contex to da viela real 

(SAI'\JTOS, 1999 p.85). Buscou-se agir, ora como observador nào questionaelor, ora 

como observador participante (FLEURY, 1989, p. l G), vi venci ando as mais diversas 

facetas da organização. Questionando sempre sobre qua l é o signi fí caclo ele 

condutas, pr{tticas, formas simbólicas exercidas por essa organização; 

• As fronteiras entre o fenômeno c o contex to não são claramente evidentes 

(SANTOS, 1999 p.86), pois a ocorrência da gestão ela cultura organizacional não se 

restringe a nenhuma unidade organ izacional, seja ela um departamento ou uma 

unidade el e negócio, ela permeia a empresa como um todo; 

• Defronta-se com uma situação tecnicamente di stinta em que IH1 muitas mats 

va ri áveis ele interesse do que dados pontuais (SANTOS, 1999 p.86), o objeto ele 

pesquisa, ou seja, a organização e suas relações com os indivíduos, possuem 

natureza essencialmente complexa, optou-se por uma análi se interdi sciplinar, pois 

assim, utiliza-se a contribuição ele diferentes fontes de conhecimento, procurando 

relac ionar recursos humanos e gestão ela produção. Além disso, o foco maior e na 

compreensão elos fatos e não na sua mensuração (NIARX, 1996). No mais 

O pesquisador que pretende desenvolver um estudo de caso deverá estar 

aberto às suas próprias descobertas. ivlcsmo que inic ie o trabalho com 
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base de algum esquema teórico, deverá se manter alerta aos novos 

elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer do trabalho 

(SANTOS, 1999 p.86). 

É um trabalho de caráter analítico-exploratório que v1sou analisar o ambiente 

organizacional, destacando suas mudanças c avaliando como a cultura organizac ional 

fornece suporte para sustentar a organização nesse processo de mudança, mas sem 

interferir na vivência ou na administração ela empresa. 

6.3 Amostra e instrumentos de pesquisa 

Para a rea lização da pesquisa foi selecionada uma unidade de negócio c pessoas 

consideradas chaves dentro da organização, como o gerente de manufatura, o gerente de 

recursos humanos e alguns funcionários. No que se refere a esses últimos reali zou-se 

uma seleção mais rigorosa, buscando indivíduos el e todas as áreas el e atuação ela 

empresa que estavam na empresa em épocas diferenciadas, isto é, alguns que 

vivenciaram as fases de transição e outros que foram contratados após essa fase ter se 

consolidado. 

Foram rea li zadas visitas técnicas e entrevistas di retas com os funcionários, com 

questionário estruturado. É importante salientar que durante a entrevista permaneceu 

apenas o entrevistador c o funcionário visando aumentar a liberdade e a autenticidade 

das respostas. As entrevistas com os gerentes foram gravadas e transcritas, já as 

entrev istas realizadas com funcionúri os não puderam ser gravadas pois fo ram reali zadas 

na produção, mas isso ele form a nenhuma limitou a avaliação das dimensões relevantes 

cultura organizacional. Acredita-se que pelo contrário, pois estar no ambiente elo 

funcionário fac ili tou sua comunicação c ampliou a atenção do pesquisador para captar 

dados e informações não previstas no delineamento teórico-metodológico. 
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6.4 Caracterização da empresa 

Em primeiro lugar buscou-se analisar uma empresa onde o sistema produtivo 

fosse um diferencial competitivo, objetivou-se analisar a influência da cultura 

organizacional na competitividadc da organização. 

Em princípio pensou-se em analisar duas diferentes empresas, de diferentes 

portes e mercados diferenciados, mas considerando a abrangência e a profundidade 

pretendida, nos limitamos a uma única empresa. 

A escolha dessa empresa deveu-se ao fato da sua opulenta trajetória, das 

diferentes facetas sociais, políticas e econômicas que presenciou, compelindo-a a 

fortalecer c adequar sua cultura para manter-se competitiva no mercado ao longo de 

seus 52 anos de ex istência. A organização foi fundada em 1942 c nesse período 

vivcnciou três diferentes administrações. 

6.4.1 Histórico da empresa 

Durante a época ua guerra , ocorreu uma rúpiua profusão ua industrias no 

município de São Carlos, elas 224 empresas ex istentes em 1945, relac ionadas no 

catálogo ele Indústri as elo Estado ele São Paulo, 97 hav iam sido fundadas após 1939 

(TRUZZl, 1986). 

Data de 1942, a instalação da empresa em São Carlos, um entreposto elo 

comércio e de industriali zação de pequenos motores elétri cos que, terminada a guerra , 

começa a là bricar bens de consumo duníveis. Anos mais tarde reorienta sua linha de 

produção para uma nova linJw ele produtos também de consumo clurúvc l, ele uso 

doméstico e se transforma na mais importante e poderosa indústria sàocarl cnsc 

(TRUZZl , 1986). 

A empresa influenciou decisivamente, desde a década de 50, a economia e a 

política do municíp io, criando uma séri e ele empresas locais, produtoras elos 
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componentes utilizados em seus produtos e que permanecem no município até nos dias 

atuais. 

Pode-se observar nessa época, o intuito de empreender e a ideologia do 

empreendedor, porque elas "realizam e exprimem a produção, a distribuiçf10 e a 

acumulação, tal como são tornadas possíveis num dado momento elo desenvolvimento 

social (CARDOSO, 1972, p. 45). "Há percepção de como se cristaliza um conjunto 

coerente ele atitudes e práticas administrativas em empresas que apresentam 

determinadas características comuns" (TRUZZI, 1986, p.232). 

Nesse período, em qualquer lugar onde nascesse uma empresa, uns poucos 

mandavam e muitos obedeciam. No interior das empresas a autoridade era fundada no 

controle da propriedade. No caso da empresa estudada, esse controle se restringia a um 

grupo fami I i ar. "Tsso signi fí ca que além das decisões fundamentais quanto a novos 

invest imentos, os membros ela família dos proprietários desta empresa, que se pode 

chamar el e clfmicas, exercem intensa atividade administrativa" (TRUZZl, 1986, p.232). 

É ilustrativo a esse respeito , a importância que as mulheres (esposas, mães e 

fílhas) assumiram nesta tarefa. Vá rios depoimentos da época ratificam que elas 

possuíam o controle do que acontecia nas empresas, e muitas vezes auxiliavam na 

produção. 

Tais circuns!fmcias ele engajamento t~1miliar nos negócios são sem dúvida 

importantes para compreensão das práti cas e elos di scursos administrati vos ela época, tào 

va lorativos do trabalho e ela poupança como elementos essenciais para o alcance da 

prosperidade. 

Outro sintoma era o ele residir no mesmo lugar que trabalhava, atributo da 

mentalidade elos empresários ela época, demonstrado através do direto e excessivo 

controle pessoal e à dificil delegação de autoridade presente no inicio da fundação desta 

empresa. Cuidar de tudo, desde as decisões cruciais para a fírma até os mais ínfimos 

detalhes elo cotidiano da empresa, tudo é assunto e moti vo para uma cerrada supervisão 

sob os "olhos elo dono" ou ele seu representante do interior do círculo fa miliar 

(TRUZZl, 1986). 
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Assim, é perfeitamente compreensível que os pontos chaves ela estrutura 

hierárquica sejam ocupados por elementos pertencentes ou relacionados a família. O 

recrutamento elas pessoas era feito muito mais pela confiança elo que por méritos 

técnicos. É provável que nesta sutil, porém substantiva diferença entre lealdade e 

capacidade repouse grande parte ela necessidade ele venda dessa empresa para um grupo 

maior e melhor estruturado. A administração baseada na lealdade valorizava a 

confiança, a rotina e a tradição, di fícultanclo o entendimento ela empresa via concepção 

técnica - racional do trabalho e do mercado onde ela se inseria (TRUZZI, 1986, p.235). 

As circunstâncias sociais, políticas e econômicas ela época, aliada a trajetória do 

empresário fundador impõe um estilo de gestão que se define por contatos e relações 

extremamente pessoais c emocionais, que acaba por inviabilizar o controle formal elos 

processos que ocorrem na empresa. 

Em 1982, a composição acionária que controlava a empresa foi alterada pela 

aquisição de 2/3 de seu capital por uma re fri geração nacional. E no ano seguinte a razão 

social da organização também mudou. 

TVfas mesmo diante dessas mudanças, é ilustrativo sali entar que o estilo de gestão 

definido por contatos e relações ex tremamente pessoais c emocionais permaneceram, 

pois, o importante era fazer ela fúbrica um famíl ia, a postura ele estreita relação com os 

operários fo ra mantida. Um dif'erencial , que visava a motivação e inex ist ia na 

administração anterior era o sorteio de viagens e até mesmo ele casas no fim do ano, 

premiando a produtividade. É provável que muita demagogia corresse por detrás de tais 

atitudes, pois não se pode di stinguir grandes atos ele benemerência que consagrem o 

bem público. 

Em 1994 a empresa nacional assoc1ou-se a grande multinacional européia, 

renovando c modernizando os produtos, mas ainda mantendo a razão social. A partir de 

4 de Março de 1997, a multinacional incorpora seu nome à empresa. 
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6.4.2 A empresa no momento atual. 

Atualmente trata-se de uma empresa multinacional , a maior fabricante mundial 

de bens de consumo durável. Formado por mais de 500 empresas, localizadas em 60 

diferentes países. No Brasil conta com quatro unidades ele negócio, uma delas em São 

Carlos. 

Tabela 1 Características da empresa pesquisada 

Empresa Nac ionalidade Princ ipais Produtos Origem 
X Sueca 13ens de Consumo durável Aquis ição de uma empresa nacional 

Tabela 2 Número de funcionários da corporação em relação a unidade de 
negócio pesquisada 

Número de func ionários 

Empresa pesquisada Divisão Brasil Coi)JOraçào 

989 5.000 80.000 

Logo na entrada da empresa encontrou-se os va lores, a visão, a política de 

qualidade da empresa, e a política ambiental apresentadas em painéis ele visibilidade 

(Quadros 7 e 8). Pode-se observar posteriormente que esses mesmos painéis estão em 

todos os departamentos, em lugares visíveis e ele l'ácil acesso para superiores c 

funcionúrios de chão de fúbrica. Além ele que todos os funcionúrios têm junto com o 

crachá um crachá ex tra, que defíne de forma resumida, mas muito clara a política de 

qualidade da empresa, de fíne seus valores principais c a política ambiental ela 

organização, que no momento pleiteia a certificação ISO 14.000. 

Assim, concluí-se que o estudo ela cultura organizacional também deve ser 

interpretativo , isto é, deve-se interpretar o nuxo elo discurso organizacional e a 

interpretação envolvida consiste em tentar salvar o "dito" num tal di scurso da sua 

possibilidade de ex tinguir-se ou fíxá-lo, em formas pesquisáveis. 



Quadro 8 Visão e os valores da empresa pesquisada. 

Visão da Empresa: 
A Empresa X será líder mundial em nossos produtos, tornando dia a dia mais 

confortável fúcil e seguro. Nós proporcionaremos produtos, serviços e marketing com 
tal superioridade que os consumidores irão preferir fazer negócio conosco. Com isso 

agregaremos valor aos acionistas. Para atingirmos nossas metas nós daremos 
continuidade ao desenvolvimento de uma cultura Empresa X, constituída a partir da 

força da organização multicultural adotada por todo nosso time. 
Nossos V a I ores 

!Desenvolvimento das pessoas Profissionalismo 
Tntelectualmentc sólido 
Ava nçado- simples 
Orientado a resultados 
Comunicat ivo 

Respeita e encoraja a diversidade · Espírito de 
Equipe-Oportunidades Igual 

Cooperaçiio 
Confiança 
Responsabilidade 
!Aberta - não protecionista-Sem fronteira -
lntcrnac iona I 
Orientada para o exterior 

Preocupação ambiental 
Análise do ciclo de vida 
Estratégica - Pró-ativa 

Velocidade 
Não burocrática - disc iplinada 
Propensa a tvludanças 

Fonte: Pa1ncl de VIStbilidade da organ1zaçào 

Quadro 9 A política de Qualidade da E mpresa X 

Política de Qualidade 
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Nossa política de qualidade consiste no fo rtalecimento dos valores da Empresa do l3rasil : integridad e, 
credibil idad e c competênda 

buscando cont inuamente o reconhecimento c o comrrometimento elos parceiros, fornecedores, 
funcionúrios, acionistas e revendedores, para que os nossos r rodutos e serviyos atendam a expectativa do 

consumidor final. 
Fundamento da Política de Qunlidade 

Na parceria co111 lideranças junto aos fornecedores e revendedores por u111 rc lm:ionamcnto claro e ético; 
Na gara ntia aos acionistas de lucrat ividade c imagem adequadn parn crescer continunmcntc; 
No respeitos aos funcion ários, f~zcndo-os parte integrante e pmticipativa elo processo de negócio de 
forma a ver a qual idade do ser humano como um valor impresc ind ível, uma ve7, que o sucesso é fn1 to do 
emprenho de todos no resultado de uma gestão para a qualidade criativa e ágil que garanta qunlidade ele 
produtos e serviços ela empresa; 
Antecipnção dns necessidades_do consumidor final, ele modo que a empresa pesquise o mercado e 
transforme essas necessidades através de processos confiúveis em produtos e serviços. Tudo para que o 
consumidor que é o foco da Política ele Qualidade sejn atendido nas expectativas. 

Política Ambiental 

Projetamos nossos produtos para reduzir o impacto ambientnlna produção, uso c descarte ; 
Reduzimos perdas e consumo (energia, água c materiais diversos); 
T rabalhamos para o melhoramento contínuo c desenvolvimento sustentável; 
Tomamos ações pró-ativas em relação a legislação ambiental que regula o ramo de atividade; 
Encorajamos nossos fornecedores e contratados em sua rcsronsabiliclade com o meio ambiente; 
Cons ideramos nossa políticn ambiental nossos futu ros planeja mentos e invest imentos para tomada ele 
decisão; 
Estabelecemos metas e objetivos relacionados com a implementação do Sistema de Gestão Ambientnl 
Prevenimos <1 puluiçf10 

Essa política ambiental é válida para todas as unidades ela empresa no Brasil 
Segurança e Saúde Ocupacional 

Fonte: Pan1el de VISibilidade da organização 
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Assim, concluí-se que o estudo da cultura organizacional também deve ser 

interpretativo, isto é, deve-se interpretar o nuxo do discurso organizacional e a 

interpretação envolvida consiste em tentar salvar o "dito" num tal di scurso ela sua 

poss ibilidade ele extinguir-se ou fi xá-lo, em formas pesquisáveis. 

6.5 As hipóteses do trabalho 

As hipóteses que nortearam este trabalho foram: 

I. Os elementos da cultura organizacional possibilitavam o alinhamento do trabalho 

cotidiano com as estratégias ele competitividacle da empresa, auxiliando o 

estabelecimento c o alcance dos objetivos de desempenho; 

2. Os elementos da cultura organizac ional auxiliam a percepção que os funcionários 

têm da competiti vidade da organização, pois facilita o entendimento ele como a 

empresa compete e da importância de cada um nesse processo; 

3. A terceira e última hipótese que pretendeu avaliar as contradições encontradas entre 

a cultura corporati va e a da unidade ele negócio; considera-se que essas diferenças e 

peculiaridades devem ser respeitadas para que as mudanças pretendidas possam ser 

efeti vadas. 

6.6 Difer entes prismas d a cultura or ganizacional 

6.6. 1 A visno d a á rea de recursos humanos 

O primeiro contato com a gerência de recursos humanos aconteceu em Junho de 

2000. Nessa visita pode-se vislumbrar o rico uni verso ela cultura organizacional dentro 

dessa organização. Exatamente por ter vivenciado diferentes períodos históricos e vári as 

administrações, a empresa acabou por desenvolver sua históri a própria, que permaneceu 

além da cultura da corporati va. 

A pmne1ra visita com fín alidacle de os objeti vos da pesqu1sa aconteceu se1s 

meses depois. 

Apesar ele informal já nesse primeiro contato pode-se perceber a importância do 

estudo da cultura da empresa, a gerência de recursos humanos salientou precisamente a 



85 

importância de se estudar a cultura em uma unidade de negóc io que já passou por tantas 

fases ele transições. Um estudo aprofundado ela cultura traria a tona peculiaridades da 

organização, valores, ritos, muito específicos e que pertencem somente àquela empresa. 

No caso específico da planta ele São Carlos, a história da unidade de negócio, 

enraizada nos valores c no cotidiano estabelecido pelo fundador ela empresa, ainda 

permanece. A administração dessa unidade de negócio tenta se desvencilhar ela 

administração "paternalista" e "protecionista", que existia anteriormente, mas essa não é 

tarefa fácil, considerando que, ainda hoje, essas são as expectativas elos fun cionários, é 

com essa cultura que eles se identificam, se reconJ1ecem e se comprometem. 

A importância ele reconhecer essas variáveis é incontestável, pots auxilia a 

estabelecer, entender e, principalmente lidar com os fu ncionários ele uma forma mais 

clara, direta e transparente. 

A multinacional ao adentrar no país instalou-se em três diferentes regiàes do 

Brasil (Sul , Sudeste c Norte). O choque cultural fo i imenso, pois, peculiaridades 

regionais não foram iclenti fi cadas, nem sua importância reconhecida. Tratava-se ele 

quatro culturas diferentes, uma em cada lugar elo Brasil c uma outra ele fora para dentro, 

que tentava se " impor". lvfas que não reconhecia no início as peculiaridades regionais, a 

diferença de hábi tos administrati vos, econômicos e sociais. 

Na unidade ele São Carlos não foi diferentes, o processo de transição, adaptação 

c adequação foi muito forte, lento e traumatizante em alguns casos e agora depois ele 

quase lO anos, a empresa começa a se estabilizar. 

Observa-se que essa cultura paternali sta c protecionista, el e rato prevalece não 

apenas na visão ela círea ele recursos humanos, como na alta gerência ele manufatura. 

No caso específíco ela planta São Carl os, pode-se ainda reconhecer no cot idiano 

ela organização, va lores estabelecidos pela administração anterior. A administração atual 

tentou se desvenci lhar do paternalismo e do protecionismo, mas reconhece as 

clifículclacle, pois as expectativas elos funcionários ainda estão em torno disso, foi com 

essa cultura que eles se identificaram, se reconheceram e se comprometeram. 
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6.6.2 A visão da alta gerência 

A entrevista foi realizada com o gerente ele manufatura da planta da unidade ele 

negócio de São Carlos. 

A divisão Brasil da empresa originou-se ela aquisição ele uma empresa brasileira 

em 1994. O gerente entrevistado está na organização a I O anos e passou por todo o 

processo de transição e readaptaçào ela empresa. 

A qualidade postctonou-se como pnmetra prioridade competitiva, pots a 

empresa preocupou-se em manter o bom desempenho c maior tempo em condição el e 

uso elos produtos. 

Na unidade ele negócio visitada não está localizada a engenharia de produto, por 

essa razão não utilizam programas voltados para a inovaçtto. 

O gerente el e matlllfatura considerava a unidade de negócio de São Carlos média 

empresa, perto do que jú foi no passado. 

A empresa se divide no Brasil em quadro diretorias: 

• A diretoria comercial , que engloba logística para o atendimento ao cliente, vendas e 

pós vendas; 

• A diretoria de tecnologia, que tem a parte de engenharia ele qua lidade, engenhari a de 

produto, design do produto; 

o A diretoria ele manufatura, responsável pela logística interna de cada unidade de 

negócio, a ma nu fatura e a área de compras; 

o A diretoria el e recursos humanos; 

• O gerente entrevistado se encontra na diretoria de manufàtura, há também mais um 

gerente, que são os responsáveis pela unidade ele negócio como um todo, inclusive a 

logística interna, com exceção el as úreas corporativas citadas ac ima. 

A empresa passou por diversas fases, deixou ele ser uma empresa familiar para 

ser uma empresa nacional c sofreu com isso algumas mudanças culturais, em 1994 foi 
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comprada por uma multinacional. Todas essas transições não ocorreram sem traumas. 

Segundo o gerente de manufatura , a empresa carrega todo o passado, mas o grande salto 

aconteceu mesmo na junção com a multinacional , por que passaram a ter acesso a um 

mundo diferenciado. A multinacional trouxe uma grande transferência de tecnologia, a 

unidade de negócio passou a ter acesso aos maiores centros ele desenvolvimento ele 

produto do mundo na área ele bens ele consumo duráveis. 

A forma de se tratar custo, qualidade, produtividade da corporação, é muito 

diferente elo que a unidade ele negócio estava acostumada anteriormente. As metas e os 

indicadores de desempenho são estabelecidos ela corporação para unidade ele negócio. 

Mensalmente são reali zadas reuniões que avaliam as metas estabclcciclas c estabelecem 

novos indicadores. Cabe a unidade de negócio di spor de todos os recursos necessários 

para alcançar essas metas. 

A empresa no passado chegou a ter 4000 funcionários c uma produção de 70.000 

unidades/mês, ele apenas um de seu mix ele produtos. Atua lmente, a empresa conta com 

870 funcionúrios e seu principal produto chega a 3 1.500 unidades/mês. Essa 

transformação implicou em cortes de drásti cos ele pessoal, e um investimento 

considerável em tecnologia e aper feiçoamento da mão de obra. Afi nal, atualmente se 

produz a metade de alguns anos atrás, mas com bem menos ela metade dos funcionários. 

Na ava l i ação do gerente el e ma nu fatura com a compra ela empresa ocorreu um 

aprendizado muito grande, não só por parte da unidade ele negócio ele São Carlos. No 

início elas relações ocorreu rea lmente um grande choque cultural, pois além el a empresa 

elas diferenças básicas sociais, econômicas c políticas que o Brasil tem em relação a 

Suécia (nacionalidade da multi nacional) , no Brasil eles se depararam com diferenças 

culturais regionais. A unidade de negócio de São Carlos trabalha e tem funcionários 

com característi cas muito diferenciadas da unidade de negócio do Sul do país. lsso fez 

com que os dirigentes da corporação aprendessem a lidar com uma realidade, a 

di versidade cul tural ele um país tão grande como o Brasil. 

Obviamente essa diferença na busca pelos indicadores ele desempenho foi 

sentida pelos funcionários, mais pela administração da unidade de negócio do que para 
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os funcionários de chão de fábrica, po1s, a forma como esses indicadores são 

apresentados a eles é diferenciada. 

No que se refere <i quali ficação elos funcionários, as mudanças fo ram grandes, 

logo no início da compra havia uma preocupação com a alfabetização dos funcionários. 

Foram então clescnvolviclos programas dentro ela empresa visando esse objeti vo. 

Atualmente são poucos dent ro ela fábrica que não tem o i' grau completo, desenvolve 

também junto ao SENAI elo município um curso técnico em processo, curso técnico em 

qualidade, totalmente financiado pela empresa. A busca atualmente estú focal izada em 

treinamento e aperfeiçoamento. Existe ainda cerca de I O pessoas cursando o ensino 

superior no chão ele fábrica. A empresa não patrocina o ensino superior, pois não é do 

seu interesse, ter profi ssionais no chão de fábrica com essa qual i fi cação. rvras segundo o 

gerente de manufatura a empresa oferece uma certa nexibi lidadc ú quem cursa o ensino 

supenor, pois é política da empresa formar " funcionários para a viela não só para a 

fúb rica". 

No que se re fere a moti vação a empresa na manu fa tura nào olerece ma1s o 

treinamento que o gerente denomina hatelada, ou sej a, programas de treinamento pré 

estabelecidos pela gerência. Hoje, os treinamentos são direcionados as necessidades e a 

procura dos funcionários. São programas contínuos realizados diariamente, tratando o 

QCDStvf (Qualidade, Custo, Desempenho na entrega Segurança c Mo ti vação). 

Todos os resultados obtidos são divulgados aos funcionários em um painel de 

visibilidade, no chão ele fábrica c de acordo com a área de atuação, (os dados são 

apresentados em apenas um quadro de forma concisa c precisa para fac il itar o 

entenclimcnlo dos funcionári os c evitar a polu ição de informações). 

Divulgar os incl icaclorcs aos funcionários faz parte da ori entação estratégica ela 

organização, pois de acordo com o gerente ler essa ori entação est ratégica só faz sentido 

se o chão de fábri ca reconhecer sua importância nesse processo. 

A gestão da unidade de negócio esta baseada no sistema de gestão da 

corporação, o dia de trabalho começa com reunião de planejamento de atividades com 
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gerentes c supervisores essas metas estabelecidas são passadas aos funcionários 

diariamente, mensalmente são realizadas reuniões para avaliar os índices dos 

indicadores de desempenho, e são estabelecidos planos de ação para melhorar o 

desempenho. Uma vez por ano é reali zado um workshop entre as diferentes áreas de 

atuação (manufatura, manutenção, qualidade, logística e segurança) para poder atualizar 

c alinhar as áreas da unidade de negócio. Apesar de ser uma multinacional , têm uma 

chefia bastante tranqüila, é uma empresa caseira (com bom nível de interação entre os 

funcionúrios), que oferece uma liberdade grande em agir, reali zar e executar novas 

idéias, não há uma cobrança muito severa, o que diminui muito a competitividade no 

sentido negati vo. 

Há uma vez por semana uma confraternização entre os membros da 

administração, isso acontece para melhorar o relacionamento entre os funcionários e 

gerência além de propiciar um clima informal que favorece "aparar as arestas" caso haja 

necess idade. 

No que se refere aos funcionários se alinharem ao planejamento estratégico, 

dentro de cada área encontram-se os GT (grupos de trabalho ele manufatura , plásticos, 

pintura e estamparia), dentro desses GTs trata-se os QCDSlVI (Qualidade, Custo, 

Desempenho na entrega Segurança e lvfotivaçào), dentro desses grupos se encontram o 

supervisor da úrca, um proccssista, um técnico, um operador, que retratam as ações que 

serão implantadas de acordo com os desafios da empresa. Esse grupo facilita o contato 

com os demais funcionários, pois intcragcm diretamente e diariamente com eles. 
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Quadro 1 O Indicadores de desempenho da gestão da produção da Empresa 
X 

ASPECTOS DA COMl'ETITIVIDADE 

1° Custo 

f QualidrHie 

3. Rapillez, Confiabilidade 
da Entrega e Flexibilidade 

s"MotiYaçiio 

INDICADORES OE DESE!\'1 PENJJO 
• ter produtos com o menor custo de produção; 
• orçado X realizado por área; 
• valor real por produto; 
• metas de produtividade por área. 
• qualidade interna 
• diferencias produtos dos similares concorrentes; 
• índice ele conformidade de matérias-primas; 
• índice de conformidade de produção; 
• índice de conformidade dos produtos finais; 
• custo de reprocesso c rct rabalho. 
• o que foi solicitado X o que foi entregue ( order 

for rale; 
• o que foi entregue X mix de produtos; 
• nível de atendimento de pedidos; 
• pontualidade da entrega; 
• custos de distribuição; 
• leacl time de atendimento; 
• mix de produtos; 
• precisão da informação de estoques; 
• confiabiliclade da informação logística; 
• fazer rápidas mudanças no projeto e/ou introduzir 

novos produtos rapidamente. 
• dia e horas perdidos com segurança; 
• tempo sem acidentes; 
o clivulgaçiio de cartazes explicati,·os sobre a 

necessidade de usar os dispositivos de segurança; 
o meta é zero acidente~. 

• programas dc moti vação; 
• K;\I ZEN ( mede a motivação pela quantidade de 

idéias implantadas); 
• TPM (manutenção produtiva total) ; 
• POL (programa de organização c limpeza; é um 

5S modificado, com indicadores quantilícáveis); 
• 17 instrutores na ma nu fatura que devem oferecer 

pelo menos I h de treinamento diário para tornar 
os fi 111cionários aptos a qualquer função na 
empresa; 

• reconhec imento dos indicadores de desempenho 
alcançados. 

A estratégia da empresa atualmente é bastante dinâmica, se diferencia ano após 

ano, para acompanhar as necessidades elo mercado. Os bens de consumo durá veis na 

atual idade não tem na qua I idade um diferencial competiti vo, q ua I idade é um pré

requisito básico para a empresa manter-se no mercado, o diferencial está em ser ou ter 

em seus produtos e serviços algum diferencial que o faça o produto ser "objeto elo 

desejo do consumidor". 
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A empresa quer agregar desejo ao produto pois, mesmo essa variável não sendo 

quantitativa, sabe-se que quando o consumidor deseja algum produto ele é capaz ele 

pagar di ferenciaclo por isso. Segundo o gerente de manufatura a empresa precisa lançar 

inovações a cada dois anos no mínimo para recuperar o valor de seus produtos no 

mercado. 

A estratégia da empresa está, segundo o gerente de manufatura, alinhada a visão 

que a empresa tem e que foi apresentada no Quadro 7. Para o gerente a vantagem 

competitiva está no que a marca representa, por ser um produto ousado, que busca 

inovações constantes, acaba atingindo nichos de mercado específi cos e peculiares que a 

diferencia das demais marcas produtoras de bens similares. 

Os fatores de vantagem ele competitiva da empresa estão na criatividade e 

comprometimento el e seus membros, pois, trata-se de uma equipe pequena formada a 

quase dez anos, que se conhece bem, e que passou por di versos processos de seleção 

durante as mudanças el e gcstào da empresa. O que nào só so licli fi cou a uniào ele seus 

membros como manteve os mais interessados. "É preciso que exista um balanço entre o 

profissional c o ser humano, para não sermos um profissional prostituto, que a cada 

modificação ele muda e não se apega a raízes c valores". 

Ainda segundo o gerente de manufatura "os seres humanos têm que ter valores, 

a minha busca é que os funcionários aprendam a trocar as normas por va lores. Pois se 

tratarmos a empresa que trabalhamos como a nossa casa, passaremos a respeitá-la, não 

por que nos é obrigado, mas por que isso fàz parte da nossa consciência". A grande 

busca da organ i7ação talvez seja exatamente essa, transformar os valores ela empresa em 

valores pessoais de cada um. 

A questão comportamcntalmostrou-se algumas vezes, muito mais importante elo 

que a componente técnica, c trabalhar a questão comportamental ex igiu da empresa um 

investimento muito menor e que dariam resultados em longo prazo e permanentes. 
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6.6.3 A visão dos funcion:lrios 

As entrevistas com os funcionários foram divididas de acordo com a sugestão do 

gerente de manufatura, por falta de tempo hábil para concluir esse estudo de caso no 

prazo ela qualificação, as entrevistas limitaram-se a uma amostra ele 13 fun cionúrios, 

sendo dois de cada diferente área ele atuaçfto ela empresa. 

A pnmem-1 preocupação foi a deixá-los a vontade garantindo o sigilo elas 

informações obtidas com os questionários. 

No que se refere a satis fação elos funcionários com a empresa, Tabela 3 pode-se 

ser observar que a maiori a dos entrevistados, estão satisfeitos com a organização , 84,6% 

dos funcionitrios diz ter toda liberdade ele opinar e reivindicar mudanças, a empresa 

proporciona liberdade ele conversação com o supervisor ou o facilitador da área. O 

fac ilitador trabalha nas células de produção, conhece todas as fu nções c tem uma maior 

interação com a supervisão. 

Tabela 3 Satisfa ção dos fun cionários com a empresa 

1-lú liberdade Hú condições Oferece I lá Hú bom Está na 
em sugeri r e p/desenvolv treinamento preocupação ambiente de média 
reivind icar prolissiona I com seu bem trabalho salaria l 

es tar 

Sim 84,6 ( li ) 6 I ,5 (S) 76,9 (lO) 92,3 (1 2) l::4 ,6 ( li ) 76,9( 10) 

Não o 23 (3) 15,3(2) 7,6 ( I) 

Algumas 15,4(2) 38,4 (5) 7,6 ( I) 15,3(2) 

Total % I 00 ( 13) I 00 ( 13) I 00 ( 13) 100 ( 13) 100( 13) I 00 ( 13) 

As pnnctpats queiXaS quando perguntados sobre a li berdade de sugenr e 

reivindicar, foi a de que liberdade hú, mas não necessariamente as reiv indicações são 

atendidas. ivfas eleve-se salientar que essas reivindicações não atendidas ( 15,4%) 

referem-se a aumento ele sa lários. 

A maioria demonstrou acreditar que a empresa se preocupa com seu bem estar 

(92,3%) através elos bcne11cios oferec idos (UNlMED familiar, posto de atendimento 
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médico c odontológico na empresa, clube de campo, auxíl io alimentação, um bom 

serviço de restaurante interno). 

Quanto ao treinamento e ao desenvolvimento profi ssional nota-se que há maior 

área de concentração de treinamento está nos funcionários que lidam di retamente com a 

montagem dos produtos (manufatura c estamparia), os funcionúrios ela área de plásticos, 

pintura e manutenção, acreditam-se em desvantagem em relação aos trei namentos e 

atualizações que poderiam ser oferecidos. 

84,6% dos funcionários dizem estar em um bom ambiente de trabalho. Notamos 

que em diferentes áreas o relacionamento dos funciomí rios com o supervisor direto é 

bastante diferenciado, alguns supervisores mantém proximidade com os funcionários, 

outros nem tanto, e esse é um fator determinante no comportamento do funcionúrio 

diante do entrevistador, alguns entrevistados de acordo com a úrca em que se estava, 

chegavam determinados a "falar mal ela empresa", e o faziam quando as questões se 

referiam a sua satisfaçfto com a empresa, mas vacilavam diante de algumas questões 

sobre a cultura orga nizacional. A Tabela 4 demonstra isso claramente, I 00% dos 

entrevistados se identifica com os va lores da organização, mas 23,1% não os acha 

compatí ve is a administração. l'vlas em conversa informal durante a entrevista pode-se 

observar que isso não se refere a ad1n ini straçào superior, mas àquela direta, a do 

supcrv1sor. 

Quanto à clareza e transparência na comunicação elas in formações, observou-se 

que 6 1,5% as j ulgam pouco claras c prec isas. As in formações sào transmitidas em 

painéis de visibilidade que demonstravam os indicadores QCDiviS (Qual idade, Custo, 

Desempenho na entrega Segurança e Motivação) , um jornal de circulação interna, 

através de lntranet, e reuniões mensais com o diretor da un idade ele negócio principal no 

Bras i I. 

As reclamações se referiam principalmente ao jornal, o falo de nào ser produzido 

na unidade de negócio Sào Carlos, acabou fazendo com que nào atendesse aos 

funcionários, principalmente do chão de fúbrica, por ter uma linguagem técnica 

especí fi ca e de di fi ei I cntcncl i menta. 
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Tabela 4 Conhecimento dos funcionários sobre a cultura 

Clareza c Conhece os Valores sào Você se Conhece a Reconhece 
transparência valores compatíveis identifica história da ritos (festas 

nas com a com os empresa premiações) 
in formações administraçà valores 

o 
S im 30,7 (4) 15,4 (2) 76,9 ( lO) 100 ( 13) 6 1,5 (8) 84,6 ( li ) 

Nào 7,6 (I) 38,5 (5) 

Algumas 61 ,5 (8) 46, I (6) 23 , I (3) 38,5 (5) 15,4(2) 

Total % 100 ( 13) 100 ( 13) 100 (13) I 00 ( 13) 100 ( 13) 100 (13) 

Os painéis de visibilidade e a Intranet, traziam informações mais precisas e com 

mator facilidade de entendimento , os 7,6% dos funcionários que disseram nâo haver 

clareza nas informações também não vão buscar essas informações. Sâo apáti cos ao 

processo produtivo e as informações sobre ele, quando perguntados como isso poderia 

ser melhorado, a resposta foi mesma, através de reuniões informativas. 

Segundo um ele nossos entrevistados as informações de fato não caem do céu, é 

preciso interesse por parte do funcionário , esse é o diferencial ele quem irá ou não se 

desenvolver na empresa. 

Antes ele fal ar sobre os va lores, deve-se salientar que eles estavam expostos em 

painéis de visibilidade pela organização, e que cada funcionúrio carregava j unto ao 

crachá, um resumo da política ele qualidade e ela política ambiental da empresa. Mesmo 

assim apenas 15,4% ou seja, dois funcionários citaram, integridade, creclibilicladc e 

competência (a base ela política da qua lidade que está no crachá sem titubear), os 

demais, reconheciam os va lores depois el e mostrados em uma tabela que foi levada junto 

ao questionário, então perguntavam, "esses são os va lores, ah! então cu conheço, e me 

iclenti ri co com eles sim". 

Como foi dito anteriormente, os 23% elos funcionários que disseram que a 

administração não era compatí vel aos va lores, se re feriam ao supervisor di reto e 

também fo i nessa área que disseram não ter um bom ambiente ele traba lho (Tabela 4). 

No que se re fere as medidas ele desempenho a Tabela 5 demonstra que 84,6% 

dos funcionários os conhecem, todos os funcionários sabem dos painéis de visibilidade, 

dos indicadores QCDMS (Qualidade, Custo, Desempenho na entrega Segurança e 
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1\llotivação), mas alguns funcionários não se interessam em saber. Os 23, I% em que 

essas medidas não se aplicam se re fere ao fato de trabalharem com produção empurrada, 

ou seja, eles produzirão de acordo com a linha, A linha estabelecerá os índices de 

produção necessários. Evidentemente eles conhecem as expectativas em relação ao 

trabalho a ser rea lizado. 

No que se refere à história da organização, a maioria dos entrevistados está na 

empresa à cerca de lO anos, apenas um dos entrevistados está na empresa há 3 anos. 

Isso significa que a maioria trazia ainda resquícios ela administração anterior, c a cultura 

organizacional não foi imposta de fora para dentro , ela foi vivenciada a cada dia, 

apreendida. Quando se perguntou da história da empresa todos sabiam falar de sua 

formação familiar, da passagem para uma empresa nacional, mas ninguém soube falar 

ela hi stória da multinacional que a comprou. 

T abela 5 Conhecimento dos fuucionftrios sobre as medidas d e desempenho 

Conhece as expectativas Sabe quando os objeti vos Sabe onde são divulgados 
em relação a seu trabalho são atingidos os objetivos de 

desempenho 

Sim 84,6( 11 ) 69,2 (9) 69,2 (9) 

Não 7,6 ( I) 7,6 (I) 7,6 ( I) 

Algumas 7,6 ( I) 

Não se aplica 23, l (3) 23, I (3) 

Total % 100 (13) 100 ( 13) I 00 ( 13) 

Na produção, os ritos de reconhecimento sào di ferentes ela administração, 

quando uma clcterminacla área alcança as medidas de desempenho, foi oferecida àq uela 

área uma confraterni zação no horário de expedien te. Ou se oferecia um elos produtos da 

empresa para ser sorteado entre as áreas que atingirem os melhores índices dent ro do 

QCDM S(Qualicladc, Custo, Desempenho na entrega Segurança c Moti vação). Quando a 

empresa introduziu na linha u1n novo produto, o primeiro produto fi ca na linha e é 

assinado por todos, loi uma manei ra de demonstrar a importância ele cada um naq uela 

nova área de produção. Também se pode observar que há um estímulo a concorrência 

de produtividade entre os turnos, o turno seguinte sempre sabe a produção do anterior, e 

tenta superá-la. 
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Perguntou-se também o que vinha na mente desses funcionários ao se falar no 

nome da empresa. A resposta foi unânime: confíabilidade c em segundo lugar que a 

empresa será "líder mundial em eletrodomésticos", frase que está exposta em painéis ele 

visibilidade. 

No final da entrevista explicou-se sucintamente o concei to de cultura 

organizacional e pergunto-se o que os funcionários entendiam por cultura dentro dessas 

três prioridades c se haviam outras que poderiam ser salientadas (Tabela 6). 

Tabela 6 O entendimento do funcionário sobre cultura orga nizacional da 
empresa 

Pri01·idades Qualidade Desenvolvimento de funcionários Inovações 

61 ,5(8) 38,5 (5) 15,4 (4) 

2 23, I (3) 38,5 (5) 38,5 (5) 

3 15,4 (2) 15,4 (2) 23, I (3) 

outras 15,4(4) 38,5 (5) 

Observou-se que além das três prioridades apresentadas os fu ncionários 

destacaram como parte da cultura a preocupação ambiental e o desenvolvimento de um 

bom relacionamento entre as pessoas, de fazer com que a empresa s~ja sentida como 

parte da vida pessoal deles, "uma verdadei ra famí lia". 

6.7 Considerações Finais 

Esse estudo de caso descreveu as principais ati vielaeles ela organi zaç~to no Brasil, 

a história da unidade ele negócio e as diferentes visões que gerente de mamtfatura, 

gerentes de recursos humanos e funcionários têm da cultura organizacional. 

Pode-se observa r c laramente o quanto o estudo da cultura organizacional é 

relevante, e o quanto é importante mergulhar no un iverso organizacional para 

compreender divergentes visões ela realielaelc da empresa. 

Nota-se que os elementos ela cultura organizac ional, normas, va lores e processos 

ele comunicação, colaboram para a compctitividade em custo, qualidade, inovação e 

fl ex i bi I idade e con fi abi I idade na entrega, no sentido ele que esses elementos as ações 
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desde o gerente da manufatura até os funcionários de chào de fcíbrica, mas o que nào 

pode deixar de ser considerado é que os elementos fornecidos pela multinaciona l fazem 

menos efeito elo que aqueles criados c desenvolvidos dentro da unidade de negócio. 

No capítulo seguinte segue a observação crítica dessas informações bem como a 

conclusão deste trabalho. 
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Capítulo 7 -----------------------=
CONCLUSÕES 

"A 01ganizaçâo enquanto COI!jl lllfO estmturado e estabilizado 

vai colocar cada 11111 no desr{{lo de pro\1ar sua existência 

e vai instaurar a gm mática p ela vida". 

(ENRJQUEZ, 1996) 
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7.1 Considerações iniciais 

Esse capítulo tem por objeti vo anali sar as hipóteses levantadas c sua pertinência, 

e analisar como os elementos da cultura organizacional dessa empresa contribuíram 

para que as medidas de desempenho fossem alcançadas. 

7.2 No que se refere às hipóteses do trabalho 

Considerando as hipóteses de que: 

l. Os elementos da cultura organizacional possibilitavam o alinhamento do trabalho 

cotidiano com as estratégias de compctitividade da empresa, auxiliando o 

estabelec imento e o alcance elos objeti vos de desempenho; 

2. Os elementos da cultura organizacional auxiliam a percepção que os funcionúrios 

têm da compctitividadc ela organização, pois là cilita o entendimento de como a 

empresa compele e da importância de cada um nesse processo; 

3 A terceira c última hipótese que pretendeu avaliar as contrad ições encontradas entre 

a cultura corporati va e a da unidade de negócio; considera-se que essas diferenças e 

peculiaridades devem ser respeitadas para que as mudanças pretendidas possam ser 

efet ivadas. 

Concluiu-se que os elementos ela cultura organizacional, ou seja, seus valores, 

normas, processo de comunicação, ritos ele integração c passagem, a origem social elo 

mi to (representado pelo fu ndador da empresa) , os pressupostos inconscientes, não só 

possibilitaram o alinhamento do traba lho cotid iano com as estratégias de 

competit iv idade da empresa, como também auxiliaram o entendimento dos funcionúrios 

da sua importância nesse processo, làcilitando assim, o estabelec imento e o alcance elos 

objeti vos de desempenho previamente detcrm i nados. 

Compreender os elementos da cultura organizacional ajudou a administração, 

tanto el a própria unidade ele negócio, quanto a corporat iva a compreender o 

comportamento dos grupos. Tal compreensão auxiliou a percepção ele determinantes 
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emocionais inconscientes da vida grupal em conjunto com seus determinantes racionais 

e diretamente observáveis. 

Ao longo do tempo essa capacidade de lidar com determinantes emoc10na1s 

circunscreveu-se em um conjunto de normas, regras e estruturas implícitas ou explícitas 

que ele alguma maneira contribuíram para a realização da tarefa do grupo, ou seja, para 

que esse grupo atingisse os objetivos de desempenho traçados pela organização. 

No que se refere a segunda hipótese observa-se que ao circunscrever os 

determinantes emocionais, a um conjunto de normas, regras e estruturas implícitas ou 

explícitas, ampliou-se a percepção que os funcionários têm da competitividacle da 

organização e da importância ele cada um nesse processo. 

Na terceira e última hipótese deste trabalho, reconheceu-se que a hi stória 

peculiar dessa unidade ele negócio contribuiu muito para sua anrmaçào. O fato de a 

empresa ter passado por diferentes fases de transição, considerando a última como a 

mais radical e a mais longa, ressa ltou as contrad ições e re fo rçou sua identidade. Mas 

isso só enriqueceu ainda mais este traba lho, pois a cultura organizacional ela unidade de 

negócio , fo i o diferencial competitivo que a manteve coesa, apesar dos percalços. As 

contradições encontradas entre a cultura corporativa e a da unidade de negócio suas 

diferenças, simi laridades c pcculiar icl aclcs, ajudaram a empresa a crescer, manter-se 

unida, visando sempre, o objeti vo coleti vo ele manter-se no mercado. 

Observou-se que mesmo carregando todo o passado um grande salto qual i tal i v o 

aconteceu na junção com a multinacional, por que a empresa passou a ter acesso a um 

mundo di fcrcnciaclo, a multinacional, trouxe uma grande transferência de tecnologia c a 

unidade de negócio passou a ler acesso aos maiores centros ele desenvolvimento de 

produto do mundo na área de bens ele consumo duráveis. 

7.3 Estágios da cultura da empresa 

De acordo com Schein ( 1989), a cultura organizacional passa por vários 

estágios, assim, buscou-se adaptar o Quadro I ela bibliografia a rea lidade ela unidade de 

negócio estudada (Quadro 11 ). 
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Quadro 11 Estágios de Crescimento e Questões Culturais da Unidade de 
Negócio Pesquisada 

Estágio de C rescimento FuJ!_tÕcs/Questões Culturais 
I. 1942 - N:~sc imento e crescimento inicial • A cultura é uma competência distin ta e :1 fonte 

Dominação do rund:Jdor e domin:Jç<'io da identidade; 
famili ar • É "cola que mantêm a organização unida ; 

• Maior ênfase na soc ialização como evidencia 
do comprometimento. 

rase de sucessão - 1968 - 1972. • A cultura começa a se debater entre 
conservadores e liberais; 

• O sucessor em potencial e será aceito ou não se 
preservar ou mudar os elementos culturais. 

Mcc:~nismos de Mudanç:~ 

• Evolução n:~tuml; 

• Gerenciamento d:~ evolução atmvés de combinações e incorporações; 

• Gerenciamento da "revolução" de acordo dos vm·iáveis extern:~s (no contexto; represcnt:~da pela 
incoqJOraçào de um novo rupo a empresa familiar em 1972) 

11 Recursos organizacionais • lntegraçiio cultural declina como subculturas e 
• Expansiio dos produtos/mercado; novas culh1ras; 

• Integração vertical; • Perda das metas chaves, vaI ores, e crise de 

• Expansão geográ fica; identidade; 

• Aquisições, fusões. • Oport11nidade de gerenciar a mudança 
iVIecanismos de l'vludança ( 1983-1993) 

• Planejar a mudança e o desenvolvimento organizacional; 

• Sedução tecnológica; 

• Mudar através de escâ ndalos, explosões e mitos; 

• lncrcmcntalismo ; 
Essa fa se foi representada pela mudança da razão social da empresa, e em 1990 por um contra to de 

tecnologia firmado com uma multinacional. 

• 111 ivlaturidade Organizacional • Cult-ura se torna li mitada; 

• lvlaturidadc do mercado; • Cultura preserva as glórias do passado, 
o Aumento da estabilidade in terna portanto é valorizada como a fonte de orgulho 

e defesa; 
Opções de transformaçiio • lvluclança cultma l é necessária e inevitúvcl, mas 
Em 1994 a empresa assoem-se a uma não em todos seus elementos; 

nllllt inaciona l, renovando c modernizando seus o Os elementos essenciais ela cultura devem ser 
produtos. idcnti fi cados c preservados; 

o A mudança cu I tura lj>assa a ser_g_erenciada 
Opções ele destru ição • i\ mudança cultural acontece através da 

• Nova direção e reorganização; substitui<;ão t::m massa de pessoas chaves 

• União e ass imi lação (muitos funcionúrios que não se adequaram ao 
processo, se aposentam ou são dispensados) 

i'vlecanismos ele fvluclança 

• Pcrsuasiio c cocrçiio, manl<.:r-sc perto 

• Reorgnnizaçiio, destruiçiio c renascimento 
A cultura da unidade de negócio passa por lento c trabalhoso processo de adequação, novos va lores, 

pressupostos e medidas de desempenho são estabelecidas. 
2003- quase I O anos depois da mudans;a, a emp_resa renasc·e de fa to, para conviver com as mudanças. 

Fonte: Adaptado de SCI-I EIN ( 1989, p.66) 
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7.4 Mudança cultural como necessidade competitiva 

Existe muita polêmica em torno da transformação cultural , mas muitos autores 

acreditam que a cultura não só muda como isso acontece de forma planejada, crença 

esta que pode ser comprovada no estudo ele caso realizado. Essa transformação cultural , 

não foi apenas um desejo, mas uma realidade, uma necessidade suprida. 

O que se entende por mudança cultural é a definição de um outro rumo, uma 

nova maneira de fazer as coisas alicerçada em novos va lores, símbolos e rit uais. Na 

unidade de negócio estudada a cultura mudou através ela perseverança de seus líderes 

pois, foram eles que estabeleceram a direção, reforçaram os va lores c despertaram a 

consciência mais para o que deve ser que para o que tem sido. 

Dois fatores foram de fu ndamental importância para institucionalizar a mudança 

na cultura organizaciona l. O primeiro foi uma tentativa consciente de mostrar às pessoas 

as novas abordagens, comportamentos c ai i tudcs q uc ajuda ri am a mel h orar o 

desempenho e a compet itividaclc ela organização. O segundo consistiu na garantia que as 

atuais e as futuras gerências incorporassem ele fato essas mudanças caso cont rúrio, seria 

uma renovação di fiei I de perdurar. 

Como foi descri to anteriormente, de acordo com a trajetória dessa unidade de 

negócio era mais viúvel ajustar as mani [estações ele cultura elo que mod ilicar seu núcleo 

de crenças e pressupostos. Para isso, no entanto, a estratégia prática para modificar a 

cu I tura organizaciona I fo i a de cnvo 1 ver pensamento e ação tanto em nível das crenças 

b{tsicas como ele suas mani fcstações. 

No Quadro I I ri ca claramente demonstrado os estágios de cri ação, crescimento, 

dominação e sucessão de uma cultura organizac ional. No caso da unidade ele negócio 

estudada, é evidente que através desses diferentes estágios a cultura organizacional 

cumpnu sua função de manter a organização unida enquanto esta se desenvolvia c 

amadurec ia. 
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A cultura organizacional exerceu seu papel ele cola, permitindo o crescimento 

rápido e o influxo das novidades, assim os membros da organização vêem a cultura 

como mecanismo ele integração não como um mecanismo de controle. 

Nos estágios estabelecidos observou-se a cultura como fonte de identidade c de 

força da organização e de seus membros, tornando-se assim, uma competência di stinta, 

que envolveu produtos, processos, estruturas e relacionamentos estabelecidos pela 

organização c dessa forma, os elementos da cultura organizacional fomeccram subsídios 

as medidas de desempenho estabelecidas pela organização, neste estudo ele caso 

representada pelo QCDSM (Qualidade, Custo, Desempenho na Entrega Segurança e 

Motivação). 

Entre as mudanças relevantes para adquirir vantagens competitivas considerou

se a forma de tratar custo, qualidade, produtividade ela corporaçào, que apresentou-se 

muito diferenciada elo que a unidade de negócio estava acostumada em admitüstraçõcs 

anteriores. As metas e os indicadores de desempenho, antes locai s e regionais, 

estabelecidos pelo fundador, ou pelo administrador, passaram a ser estabelec idos pela 

corporação c para suprir as dificuldades e facilitar a adequação e a integraçào dos 

funcion{trios passaram a ocorrer reuniões mensais, visando a avaliação elas metas 

eslabelcc iclas c o estabelecimento novos indicadores. A realização dessas reuniões foi a 

fo rma encontrada de aumentar o vínculo, o comprometimento e a intcgraçào dos 

funcionúrios com a organizaçào, pois coube a corporaçào oferecer os recursos 

necessários e a unidade de negócio di spor destes ela melhor forma possíve l para alcançar 

essas metas. 

Os va lores apresentados foram estabe lecidos pela corporação c transmitidos para 

as unidades de negócio do Brasi l e representam o desejo da corporação. l'vlas a unidade 

de negócio reconheceu nesses va lores os elementos necessários para manter-se 

competiti va no mercado. O mesmo acontece com as medidas de desempenho 

estabelecidas para as unidades elo Brasil , foram estabelec idas pela corporaçào, mas 

estào apoiadas nos va lores desenvolvidos. 

Observou-se que empresa trabalha com cinco macro indicadores de desempenho 

(Quadro 10). Esses indicadores nào foram classifícaclos por ordem ele prioridades, pois, 
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todos são considerados importantes. Mas a entrevista realizada com o gerente de 

produção revelou que uma elas maiores cobranças da corporação refere-se à custo de 

produção. 

A empresa denominou os indicadores de desempenho QCDSM (Qualidade, 

Custo, Distribuição, Segurança e Motivação), e estes estão presentes em todos os 

setores de ati vidades. Há painéis de visibilidade que apresentam esses indicadores com 

gráficos, demonstrando onde se está e onde se quer chegar. Para que esses objeti vos 

sejam atingidos os funcionários são motivados através ele treinamentos contínuos e 

direcionados, visando sempre aumentar a competitiviclade da organização no mercado. 

7.4.1 Competitividade c mudança cultural na visão da alta gerência 

O objetivo ela gestão da produção é assegurar que as ati vidades el e produção de 

uma empresa ocorram efi cientemente c que seus produtos e serviços sej am produzidos 

de acordo com as necessidades elos clientes. !VIas o aumento el a compctitividade ampliou 

as ati vidades ele gestão que deixaram ele se restringir apenas à gestão ele recursos c 

capacidades e passaram a ser innuenciadas por outros fatores, como por exemplo; a 

gestão da demanda. 

De maneira si mp lcs, as at i vidacles ele gestão da prod ução estavam associadas ê\s 

ati vidades de planejamento, programação, execução e controle da prod ução por tratar-se 

de um amplo conjunto de atividades existentes nas empresas, estas atividades 

apresentaram-se em diferentes graus de detalhamento e agrupamento. Por exemplo, a 

delimitação ele onde se inicia o planejamento e o grau ele detal he com que este poder 

pode ser descrito, variavam significati vamente. Sob este aspecto, um fa tor importan te é 

a tipologia de produção e de gestão adotada pela empresa. Nesse sentido, a cultura 

organizacional, auxiliou a definir o que é prioridade, qual a fo rma apropriada de agir em 

relação ao ambiente interno e ex terno, quais eram as rea li zações pessoais e como atingi

las visando sempre um objeti vo maior, coletivo, que envolvia toda a organização. 

A definição elas prioridades competitivas foi realizada com base na estratégia ele 

manufatura adotada pela empresa. Essa estratégia de manufatura foi o resultado de um 
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estudo detalhado e interativo entre dois elementos cruciais no processo de elaboração da 

mesma. São eles: 

• As prioridades competitivas ou missões de manufatura; 

• As decisões sobre as chamadas questões estruturais e infra-estruturais ela 

ma nu fatura . 

Este trabalho enfati zou as prioridades competitivas, po ts tratavam-se de um 

conjunto consistente ele prioridades que a empresa tinha para compelir no mercado. 

Como foi dito anteriormente este trabalho adotou os cincos critérios competitivos de 

gestão da produção, critérios estes que foram adotados também pela unidade de 

negócios estudada. Esses critérios foram: 

• Qualidade: que di z respeito ú capacidade da empresa iclent i ficar as necess idades e 

expectativas dos clientes, transformá-las em especificações de produto e atendê- las; 

• Vclocidacle: que considera a rapidez com que a empresa entrega o produto a parti r 

ela solicitação do clienle; 

• Pontualidade na enlrega: que contempla o cumprimento das datas de enlrega 

acordadas com o cli cnlc; 

• P'lex ibilidade: que aborda a hab ilidade do sislcma de gestão da produção em se 

adaplar com eficácia c efi ciência às mudanças nào-plan~jada s nos seus ambientes 

intemo e externo; 

" Custo: que considera o vo lume de recursos financeiros envolvidos na manufatura. 

O gerente de produção reconheceu que para atingir essas medidas de 

desempenho foi necessário criar um ele ambiente de trabalho onde as inl'ormações 

fossem compartilhadas, onde houvesse confiança m(tlua e a incorporação idéias c 

generalizações que influenciaram os comportamentos e atitudes dos funcionários. 

Assim, o papel da cultura foi fundamenta l no processo el e transição, pois, foi pautado 

nos elementos da cultma organizacional an terior que novos valores foram incorporados 

e não impostos. 

As ex igências elo mercado demonstravam a necessidade de melhorar e 

aperfeiçoar o processo produtivo c essas mudanças precisavam acontecer em toda 
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empresa. A necessidade de sobrevivência no mercado competitivo levou todos os 

membros da organização a reconhecer a necessidade ele mudar, nesse sentido nada mais 

lógico elo que utili zar as mudanças cultura organizacional para direcionar efeti var essas 

mudanças. 

O processo ele avaliação de desempenho tradicional quase inevitave lmente 

incapacitava as pessoas as decisões. Atualmente os funcionários estão capacitados à 

decisões mas, isso ex igiu que as avaliações fossem reestruturadas como processos ele 

gerenciamento de desempenho objetivando a colaboração c a melhoria contínua. 

Assim, o fator principal avaliado em um sistema de gestão ele desempenho 

passou a ser pautado nos valores essenciais. Os sistemas de gestão de desempenho 

passaram a reconhecer que o desempenho não se resumia a atingir objeti vos mas 

também a analisavam como as pessoas se comportavam de fo rma a fazer dos valores 

essenciais uma realidade. 

Nesse contex to, a ênfase na cultura organizacional tornou-se crescente e cada 

vez mais relevante c surgiu como um contra-ataque aos problemas ele desintegração da 

sociedade c como uma solução atraente pois, cnfatiza ns icléins comuns, formas de 

pensar, valores, padrões e maneirns de traballwr. Assim, tornou-se capnz de rcprodut.ir 

uma ordem pmticul nr vin consenso c solidnricdndc entre os membros da organinçào c 

seu sistema de gestão da produção. 

7.4.2 Competitividade c mudança cultural na visão da úrca de recursos humanos 

As ati vidades de recursos humanos ganhmam um novo brilho él luz da análise 

cultural, passando a ser o canal de repasse que materiali za sua consistência intern a. 

Na unidade de negócio estudada, as várias transições administrati vas implicaram 

mudanças drásticas nas lonnas de gestão ele recursos humanos, especinlmcntc na 

ndministraçào atual. Nesse caso, ex igiu-se el a área de recursos humanos, a reali zação ele 

mudanças no inconsciente coletivo da organização, tornou-se necessário despertar os 

funcionários pnra uma nova e inovadora realidade que se instalava. 
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As mudanças foram lentas, gradativas e radicais e atingiram todos os níveis 

hierárquicos e todas as áreas ele atuação ela organização. Essas mudanças não podiam 

ser um choque era preciso conscientizar a todos de sua importância e ele seu papel nesse 

processo ele transformação. 

Assim, todos os critérios de recrutamento, se leção, treinamento , carreira, 

avaliação ele desempenho, sistema de status c compensação, preparações de atividades, 

ele responsabilidades elos recursos humanos, passaram por mudanças. E esses critérios 

foram estabelecidos e seguidos ele acordo com os valores, crenças, rituais, padrões ele 

normas e comportamentos que a cultura organizacional pregava e a gestão ela produção 

aplicava e que também, estavam passando por mudanças. Ass im, a cultura foi definida 

pela corporação a partir ele uma visão estratégica, em consonância com seu meio 

ambiente, e sem dúvida, foi uma variável que gerou e gera forte impacto no 

desempenho organizacional. 

Dessa forma, o papel na área ele recursos humanos foi , e continua sendo 

imprescindíve l nesse processo. A área ele recursos humanos passou a ser o elo el e 

ligação fundam ental entre a corporação e a unidade ele negócio e a grande responsável 

por transmitir informações aos funcionários ele forma clara e obj etiva. ivfas também, foi 

o elo ele comunicação entre os funcionários e a corporação, fo i a grande responsável por 

interpretar comportamentos, transmití -los a corporação e fazê- la entender a importância 

de reconhecer e aceitar padrões que estão estabelecidos mui to antes ela atual 

administração. Dessa forma, a área el e recursos humanos foi responsável por sal ientar a 

importância de respeitar a cultura ex istente, c de tê-la sempre como referência para as 

mudanças que se pretende realizar. 

As políticas e práticas el e recursos humanos explícitas e principalmente as 

i mp I íci tas, em suas consistências c inconsistências, tornou possí vcl dcci frar c i ntcrpretar 

os elementos culturais ela orga nização. 

Passou assim, a haver uma conexão entre a gestão ele recursos humanos, gestão 

ela produção e o planejamento estratégico, que se caracteri zou por um relacionamento 

recíproco e interdependente. A alta gerência reconheceu como os planos de negócio 

afetavam as ati vidades de recursos humanos, e esta função ganhou maior credibilidade e 
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importância e os funcionários ele recursos humanos tornaram-se capazes de alinhar suas 

atividades com a direção estratégica da empresa, de forma que os gerentes de linha, alta 

gerência e o corpo gerencial de recursos humanos se relacionassem como parceiros 

estratégicos. 

No contexto competitivo da atualidade, a área de recursos humanos ampliou 

seus horizontes e sua área de atuação passando a contribuir para gestão da produção e 

com suas estratégias empresariais baseadas em negócios. Nesse contexto de gestão 

estratégica de negócios, os valores organizacionais que formam a base da formulação de 

estratégias passou a orientar o relacionamento entre várias equipes dentro ele uma 

organização. l-louve uma formalização do conceito de cultura organi zacional que 

passou a ser incorporado as ferramentas gerenciais, facilitando a criação de uma cultura 

ele gerenciamento c um ambiente organizacional envolventes c desenvolvendo uma 

visào da necessidade ele se priorizar a área de recursos humanos para buscar efí cácia na 

empresa 

Dentre todos esses elementos ela cultura organizacional seus parâmetros c seus 

objeti vos foram direcionados pelos valores que a organização adotou, e a área ele 

recursos humanos foi a principal responsável por sua di sseminação no corpo 

organizacional. Lembrando que os principais elementos de identificação a cultura 

organizacional são valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, estórias e 

mitos, tabus, heróis, normas e processo de comunicação. 

A unidade ele negócio estudada passou pela fase em que esses elementos fi zeram 

a cultura se tornar uma competência di stinta uma fonte de identificação, uma espécie de 

"cimento" ou "cola" que manteve os membros unidos. Mas, com o desenvolvimento de 

novos produtos e integração verti cal, surgiram subculturas, crises ele identidade, va lores 

c pressupostos, oportunidade para mudanças culturais. A tendência geral que é a ela 

preservação da cultura foi mantida no sentido de trazer para a organização va lores 

compatíveis com os do passado, mas, muitas vezes procurou-se equac1onar os 

problemas que surgiram de aco rdo com os padrões culturais vigentes. 

Na revisão bibliográfica observou-se que os va lores orga ni zacionais podem ser 

agrupados de formas diferenciadas como: 
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• Eficácia e eficiência, interação no trabalho, gestão, inovação c respeito ao 

funcionário; 

• Valores declarados, aparentes, operacionais e atitudes; 

• Em identificação com a empresa, gestão do trabalho, processo ele comunicação e 

valori zação e respeito aos fun cionários. 

Observou-se que de alguma forma todos esses agrupamentos puderam ser encontrados 

na unidade de negócio. 

A área ele recursos humanos leve um papel muito importante em tomar 

expressiva a cultura , à medida que: 

• Comunicou claramente de que mane1ra as pessoas deviam se comportar na 

organização e quais são os padrões de decoro aceitáveis; 

• Chamou a atenção para a maneira como os procedimentos eram executados; 

• Estabeleceu a maneira como as pessoas poeli am ·~ogar" e/ou " cl i ver I ir-se"; 

• Exerceu uma influência visível e penetrante; 

o Apresentou o lado criati vo ela cultura, que liberava tensões e encoraJava 

inovações, aproximando as pessoas e reduzindo os conni tos, criando novas visões 

e vnlores; 

o Guiou o comportamento, através ela dramati zação elos valores básicos, pois a área 

de recursos humanos cri ou ri tuai s, e por trás de cada ritual estava um mito que 

simbolizava a crença central ela corporação; 

o Ex ibiu c fo mcccu experiêncins pmn serem lembradns pelos empregados. 

Como se observou na unidade de negócios, a área de recursos humanos fo i uma 

elas principais responsáveis pela definição c manejo dos rituais, como ns festas de 

comemoração de produtividade durante o expediente, os ritos , representados pelo ca fé 

ela manhà entre funciomírios e o diretor corporativo e as cerimônias entre elas pode-se 

citar as festas anuais de confraternizaçào. O manejo dessas confratcmizações 

organizacionais manteve os va lores e crenças coesos e fi zeram parte elo processo de 

sociali zação e manutenção do ajustamento mútuo desses valores às vantagens e 

prioridades competitivas ela estratégia empresarial estabelecidas pela gcstào ela 

produção. 
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Foi a área ele recursos humanos que orgamzou as reuniões entre gerentes e 

funcionários, que distribuiu o jornal da empresa, que ofereceu confraternizações para 

comemorar índices ele produtividade superados, que buscou informações elos 

treinamentos necessários e organizou eventos que trouxeram essas informações, entre 

outras atividades. 

Conclui-se dessa forma que mesmo este trabalho enfatizando a relação da 

competitividade e da gestão da produção com a cultura organizacional de uma empresa, 

isso não pode ser estudado isoladamente, sem inter-relacionar aspectos importantes 

como a manutenção da cultura , que foi realizada pela área de recursos humanos. Assim 

sendo, partindo de um diagnóstico cultural da administração ele recursos humanos, a 

organização desenvolveu atividades para tornar consistente os sistemas de outras áreas 

funcionais e possuir programas ele pessoal integrados de forma a explicitar aos membros 

da organização os elos significativos ela cultura 

A gestão da cultura organizacional enquanto dimensão competiti va ela estratégia 

el e recursos humanos fo i fundamental para uma ação estratégica na gestão da produção. 

Não ex istem limites defínidos, elas se complementam e se sobrepõem. O foco de anúli sc 

passa pelo indi víduo, desloca-se para o grupo, e através do rac iocínio sistêmico chega a 

organização como um todo. 

Para chegar aos valores básicos ele uma organização, é necessário analisar as 

práticas organizacionais, ou seja, descobrir como o grupo de pessoas criou c 

desenvolveu a organização, e aos poucos criou e recriou formas próprias de lidar com os 

problemas ele adaptação externa e a integração interna . 

7.4.3 Competitivillade e mudança cultural na visão dos funcionários 

As v<:'l rias mudanças administrativas foram especialmente sentidas pelos 

funcionários. Considerando que a força do mercado e o aumento da competitividade 

obrigam as organizações a investirem no indivíduo, isso significou que cada funcionário 

teve ele ampliar sua visão quanto ao papel que exerce na organização. fmplicanclo em 

uma mudança ele mentalidade que nem todos funcionários estavam preparados para 

enfrentar. 
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Com a unidade de negócio estudada não foi diferente, essa última fase, exigiu 

elos funcionários um aprimoramento de seus conhecimentos c a ampliação de sua área 

ele atuação e conseqüentemente de suas responsabilidades. 

Como foi dito anteriormente a matona dos entrevistados estú na empresa hú 

cerca ele 1 O anos, apenas um dos entrevistados está na empresa hú 3 anos. Isso significa 

que a maioria traz ainda resquícios da administraçfto anterior. A fase ele transição 

implicou mudanças também na cultura organizacional, mas a cultura não foi imposta 

pela corporação, ela foi vivenciacla a cada dia, apreendida, conforme a necess idade ele 

mudança da organização. Os funcionários não foram convencidos a adotar aquela 

cultura, mas sua percepção da necessidade ele sobrevivência ela empresa e deles próprios 

fez com essa mudança cultura lenta, gradativa e permanente se instalasse. 

Essa mudança trouxe aos funcionúrios algumas vantagens, pois com aumento de 

responsabilidades e de autonomia, sua capacitação profissional e os programas ele 

treinamentos foram ampliados, além ele um maior envolvimento e comprometimento ele 

todos os envolvidos no processo produtivo. 

!VIas obviamente a cultura organizacional faz parte da própria hi stória da unidade 

de negócio , é com essa hi stória que os funcionúrios se idcnti ficam e se reconhecem. Isso 

significa que sempre vão ex istir resquícios dessa outra cultura , onde a mudança cultural 

se apoio para se instalar, fato esse que fi ca claro quando se perguntou da hi stória ela 

empresa, todos sabem falar de sua formação familiar, ela passagem para uma empresa 

nacional , mas ninguém sabe falar da história da multinacional que a comprou. 

Os funcionários conheciam c descreviam as vantagens do QCDMS (Qualidade, 

Custo, Desempenho na entrega, Motivação e Segurança), e reconheciam sua 

importância no mercado competitivo atual , sabiam, que se a empresa não ti ver 

indicadores de desempenho que a destaquem no mercado, e que se não colaborarem 

para que esses indicadores sejam atingidos, não só a empresa mas eles próprios têm 

muito a perder. O que fí ca evidente quando os funcionários ele to nna unfmime 

relacionavam o nome ela empresa a confíabilidade c a liderança elo mercado mundial em 

eletrodomésticos, demonstrando claramente o quanto à competitiviclaclc no mercado era 

relevante para a organização e para as pessoas nela inseridas. 
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Para os funcionários, o conceito ele cultura organizacional, medidas ele 

desempenho, formas ele gestão se confundiam. Poucos foram capazes ele fato , ele 

perceberem as sutilezas e a profundidade ele ação ela cultura organizacional, mas todos 

reconheciam a importância de suas variáveis e ele seus e lementos no cotidiano ele 

atividades e na competitividade da organi zação no mercado. 

7.5 Considerações finais 

Com a análise bibliográfi ca reali zada e o complemento desse estudo de caso p 

observou-se claramente o quanto o estudo da cultura organizacional é re levante e a 

importância de se mergulhar no uni verso organizacional para compreender divergentes 

visões da realidade da empresa. 

Nota-se que os e lementos da cultura o rgani zacional co laboram para a 

competiti vidadc em custo , qualidade, inovação e Dex ibilicladc c confíabiliclacle na 

entrega, po is esses e lementos oferecem subsídios que norte iam as ações desde o gerente 

da manufatura até os funcionários el e chão el e fúbri ca, mas o que não pode deixar de ser 

cons iderado é que os elementos forn ecidos pela multinac ional fazem menos e fe ito do 

que aque les criados e desenvolvidos dentro da unidade de negócio. 

Das questões de pesquisa levantadas, concluí-se com este estud o ele caso que: 

• As peculiaridades de gestão de cada unidade ele negócio devem ser respeit adas , e 

mesmo que novos valores sejam buscados, no caso, po r uma empresa multinacional, 

os antigos pressupostos são os que norte iam as ações dos func ionários e sào 

necessários para a manutenção do processo de mudanças culturai s. Os anti gos 

va lores não são de ixados de lado, só serào substituídos po r novos, se os membros da 

organi zação estiverem comprometidos com isso ; 

• Ex iste uma relação entre a formulação de uma cultura organizac ional e a gestão ele 

desempenho das áreas responsáveis pela compctitiv iclacle em inovação e 

flex ibilidade, qualiclacle, rapidez e conliabilidade na entrega c custo, no sentido de 

que os valores da empresa estão nort eados nesse sentido, o QC DrviS, demonstra isso 

c laramente, po is, em cada uma dessas prioridades estão embutidos va lores da 

o rganização (Quadro I O, p. l O I ). 



Quadro 12 Relação dos aspectos da competitividade e indicadores de 

desempenho com os valores da organização 

Aspectos da 
Compet itivida 

de 

!"Qualidade 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Indicadores de Desempenho 

qualidade interna 
diferencias produtos dos similares • 
concorrentes; • 
indice de conformidade de matérias- • 
primas; • 
índice de conformidade de produção; 
índice de conformidade dos produtos • 
finais ; • 
custo de reproccsso c retrabalho. • 

Valores da Organiza\·iio 

Cooperaçiio; 
Confiança; 
Rcsponsabi I idade; 
Aberta: não protecionista ; 
Sem frontei ras 
internacional; 
Orientada para o exterior; 
Preocupação ambiental; 
Análise do ciclo de vida; 

• Estratégica; 
• Pró-ativa 

ter produtos com o menor custo de 
produção; 
orçado X rea lizado por área; 
va lor real por produto; 
metas de produtividade_Qor área. 
o que foi solicitado X o qm: foi entregue 
( order for rate; 
o que foi entregue X mix de produtos; 
níve l de atendimento de pedidos; 
pontualidade ela entrega: 
custos tle distribuição; 
lead time de atendimento; 
mix de produtos; 
precisão da informação de estoques; 
confiabi lidatlc da informação logística; 
fazer rúpidas mudanças no projeto d ou 
introduzir novos produtos rapidamente. 
dia c horas perdidos com segurança; 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

tempo sem acidentes; • 
divulgação ele cartazes explicativos sobre • 
a necess idade de usar os disposit ivos de • 
segurança; 
meta é zero acidentes. 
programas ele moti vação; 
KA IZEN (mede a motivação pela 
quantidade ele idéias implantadas); • 
TPi'vl {manutenç<lo produtiva total); 
I'OL (programa de organi7ação c limpeza; • 
é um 5S modificado, com indicadores • 
quantificáveis): • 
17 instrutores na manutatura que devem • 
oferecer pelo menos I h de treinamento • 
diário para tornar os funcionúrios aptos a 
qualquer função na empresa; 
reconhecimento dos indicadores de 
desempenho alcançados. 

Pro fissi o na I ís mo; 
Intelectualmente sólido; 
Avançado e simples; 
Orientada para resultado 
Comunicativo 

Vclocid:ule 
Não burocrática

disciplinada ; 
Propensa a mudanças; 
Aberta: não protecionista; 
Sem fronteiras 
in ternacional; 
Orientada para o exterior: 

Coopcr açiio; 
Confiança; 
Rcsponsabi I idade 
Pró-ativa 

Desenvolvimento das 
pessoas 

Respei ta e encoraja a 
divers idade 
Espírito de equipe; 
Oportunidades iguais; 
Cooperação: 
Confiança ; 
Responsabi I idade 

11 3 
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No Quadro 12 pode-se observar que também existe uma relação direta entre os 

aspectos da competitividade, os indicadores ele desempenho c os valores da 

organização. E também demonstra claramente que os elementos da cultura 

organizacional definidos pela empresa estão ele alguma forma ligados a alguns se não a 

todos os aspectos de competitividade definidos pela organização. 

Qualidade, custo e motivação estão ligados a todos os valores ela organização 

sem exceção, pois se referiam não somente à qualidade ele produtos c serviços 

prestados, mas à qualidade ele relacionamentos e meio ambiente que existia dentro ele 

cada área, a vantagem ele custo que cada elemento pode oferecer e o diferencial 

motivaclor que cada um representa. Rapidez, Confiabiliclacle ela Entrega e Flexibilidade 

não se relacionavam apenas a valores como oportunidades iguais e análise do ciclo ele 

viela elo produto. O indicador Segurança não se relacionou apenas com alguns itens dos 

va lores referentes a cooperação, como também com o fato da empresa não ser 

protecionista, ser internacional, orientada para o ex terior e estar sempre propensa a 

mudanças. Já o aspecto motivação se relacionou com menos elementos, mas nem por 

isso menos importantes. 

No que se re fere ao histórico ela cultura organi zacional ela empresa, o que 

prevaleceu nessa organização, foi a hi stória dessa planta, não a hi stória da multinacional 

que a comprou. Além el as variáveis propostas neste estudo, observou-se a força elo papel 

elo líder, que foi o administrador anterior, suas hi stórias e de seus méritos e conquistas, 

eram repetidos pelos funcionúrios desde o chão de fúbrica até a administração. 

Os funcionários mesmo tendo passado por um longo processo de transformação 

ainda tem o fundador da empresa como referencial , comparam a administração atual 

com a do passado, ou seja exerce o que a cultura organizacional identifica como mito , 

pois mesmo os funcionários contratados posteri ormente, que não vivenciaram a 

administração anterior o reconhecem. lsso faz parte da integração desse novo membro 

ao grupo, ninguém sabe a história da multinacional , mas todos elevem saber a hi stória 

daquela unidade de negócio. Assim, ele se sente integrado ao grupo, ele ouvia estórias, 

as repetia e isso fazia o inconsciente da organização, foi o seu di fc rcncial das demais 

plantas da multinac ional no Brasil , a verdade ela empresa. 
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Empiricamente observou-se que os novos valores que norteavam a corporação 

ela empresa pesquisacla, não foram impostos e aceitos pelos funcionários como "verdade 

absoluta", pelo contrário, para que esses valores de fato vigorassem eles passaram pelo 

crivo elos funcionários , que só assimilaram àqueles compatíveis com a administração 

anterior. Isso demonstra a força ela unidade de negócio. Essa força cultural manteve a 

empresa coesa no processo ele transição e a mantém unida para resolver os problemas 

produtivos ela organização no presente. 

No que se refere a investigação elos principais elementos ela cultura, observou-se 

que administração ela empresa (gerência e recursos humanos) foi a que mais se envolveu 

com os valores e normas ela multinacional , e foi a responsável por passá-los aos demais 

funcionários, isso fez com que eles desdobrem antigos valores, adequando-os as novas 

ex igências e necessidades. Por exemplo, destaca-se; a preocupação com o consumidor 

ex terno que sempre ex istiu , foi desdobrada para a preocupação com os consumidores 

internos do processo produtivo, as recompensas, que antes eram atribuídas por sorteio. 

Hoje baseiam-se em medidas de desempenho atingidas, o paternali smo esta sendo 

gradativamente substituído pelo envolvimento e comprometimento de todos. 

Nesse contex to o processo ele comunicação exerceu uma função l'undamental 

pois, determinou a forma ele relacionamento entre a gerência ex terna (multinacional), a 

gerência interna (da unidade ele negócio) e os f'uncionários. Isso se demonstrou através 

de certos ritos que estabeleciam uma comunicação mais clara c objeti va entre os 

membros da organização. Pode-se salientar a realização el o café da manhã com o 

gerente ela mullinacional , os supervisores e facilitadores uma vez por mês, a reunião 

semanal entre a gerência da planta e os supervisores das áreas funcionais visando 

estabelecer os objeti vos do dia e ela semana e a reunião di{tria dos supervisores com os 

funcionários, cstabclcccnclo as metas ele produção elo dia, e a comparação com a meta ela 

semana. Além das rcuniàcs semanais na administração, fo ra elo horário el e ex pediente, 

que têm um caráter mais inf'ormal, tornando o diálogo mais fácil e uma maior interação 

dos membros. 

Ainda no que se refere ao processo ele comunicação, deve-se salientar a 

importância elos painéis de visibilidade que informavam os valores ela empresa, a 

política de qualidade, a preocupação ambiental e com segurança, c também os painéis 
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que informavam sobre os indicadores QCDSM (Qualidade, Custo, Distribuição, 

Segurança e Motivação) em cada área funcional e sobre o estágio de treinamento ele 

cada funcionário dentro de cada célula de produção, que tinham em média de dez a 

vinte funcionários. 

Quanto a questão três que di z respeito a natureza estratégica el as mudanças 

culturais das áreas que influem na competitividade, constatou-se que essa unidade de 

negócio é ele fato "um sistema onde as pessoas vivem e trabalham" (KOTTER, 2000, 

p.84), e que a mudança só se estabeleceu quando foi difundida por todo corpo 

organizacional, e mesmo assim respeitando os limites estabelecidos pelos funcionários. 

Assim, fez-se necessário que a corporação atendesse aos funcionários, buscando 

sua sati sfação c adequando sua cultura à vigente até então, para só depois gradati va e 

lentamente poder estabelecer as mudanças organizacionais c estratégicas pretendidas. 

Obviamente nâo se pode deixar ele considerar que hú uma imposição, mas essa 

imposição el e novos va lores e medidas de desempenho veio ele uma necessidade elo 

mercado e ela organização em manter-se competiti va, então essa mudança cultura l foi 

coerente com a compctiti viclacle que a empresa deveria ter. Isso foi reconhecido pelos 

ll.mcionúrios que sab iam que se a mudança não se efetivasse, a organização e eles iriam 

perecer. 

Mesmo inconscientemente, dependeu dos fun cionários a implementação ela 

mudança, que ainda não se concreti zou completamente. Enquanto os novos va lores e 

comportamentos não foram incorporados pelos funcionários não se enraizaram nas 

normas c nos valores comuns, a produtividade diminuiu , o descontentamento aumentou, 

o nível de suca ta e retrabalho aumentou. 

Foram os va lores da cultura organizac ional , difundidos e assimilados pelos 

membros ela organização que permitiram que novos padrões ele qualidade, custo , 

fl ex ibilidade e segurança fossem atingidos, mesmo assim, os funcionários cobram da 

administração seu comprometimento com os valores que se referiam a desenvolvimento 

pessoal, pois acreditavam que não está ele acordo com o divulgado e que a empresa 

deveria oferecer-lhes mais treinamento cursos de qual i rí cação. 
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A mudança se efetivou por causa do reconhecimento de que as mudanças eram 

necessárias c fundamentais à competitividade e a sobrevivência da empresa no mercado. 

Mesmo que essas mudanças significassem invest imentos em treinamentos e 

qualificações que ainda não são totalmente atendidas. 

Quanto à questão quat ro sobre a influência dos elementos da cultura nas 

ati vidades ele carreira, remuneração c ava liação de desempenho, o que ficou mais 

evidente foi relação entre as medidas ele desempenho e os va lores da organização como 

demonstra o Quadro 13 (p.1 27). Os va lores transmitidos pela empresa tinham uma 

relação direta a forma como as medidas de desempenho seriam atingidas. E quanto mais 

esses valores foram assimilados maior a probabilidade de se at ingir esses indicadores. 

De acordo com a bibliografia analisada, pode-se constatar nessa unidade de 

negócio que indicadores de desempenho não eram metas aleatóri as e que a influência 

elas variáveis subjeti vas c simbólicas da cultura ex isti am e faziam a diferença na forma e 

no tempo que se levará para atingir essas metas. 

Constatou-se a innuência da trajetória dessa unidade ele negócio, no tempo, no 

espaço c na administração atual. E que na empresa estudada o concei to de cultura 

organizacional como sendo um processo contínuo ele in tcruçào elas unidades de negócio 

com o ambiente e as relações estabelecidas entre seus membros, e que seus elementos 

permitem estabelecer os objeti vos comuns e as potencialidades ela unidade, além ele 

ori entar a todos como melhor ap roveitar-se dos recursos utili zados pela organização 

aplicou-se na íntegra. 

A assimilação el os elementos da cultura organizacional l~1c ili to u aos funcionários 

o entendimento dos indicadores ele desempenho e sua importância na compcliti vidade 

el a empresa no mercado. A cultura organizacional não lo i aclministrável, imposta ou 

implementada, os elementos ela cultura se adequaram as necess idades competitivas das 

organizações, fac ilitando sua administração c a busca por objeti vos comuns, entre lodos 

os seus membros, em todos os níveis hierárquicos. 
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Provavelmente esse processo de transformações não se esgotou, acredi ta-se que 

pelo contrário esteja recomeçando. Estudar essa nova fase da empresa como 

multinacional , c os frutos que virão com o enraizamento dessa nova e abrangente visão 

cultural , é um t1:abalho a ser desenvolvido e aprofundado. Além da possibilidade ele 

realizar-se análises comparativas com outras empresas. 

Observou-se também que os megaconceitos que afli gem as ciências sociais c a 

gestão da produção na atualidade - legitimidade, liderança, qualidade, integração 

conOito, carisma, estrutura , significado - devem ser tratados ele forma criativa e 

imaginativa c interdisciplinar, visando so lucionar problemas e desenvolver formas mais 

e ficientes ele manutenção da cultura organizacional c de gerenciamento da produção. 

Pois se anteriormente não havia preocupação com a cultura, atualmente trata-se de uma 

ferramenta gerencial fundamental para o sucesso ele uma organização, pois torna as 

pessoas mais nex íveis, auxiliando a organização na sua constante busca por qualidade, 

inovação, diminuição de custos e competitividadc. Ao reformular as medidas ele 

desempenho, a administração ela organização deve conscient izar-se que estas elevem ser 

compatíveis com os elementos da cultura organizacional vigente, pois as novidades 

serão assimiladas conforme forem inseridas e disseminadas pela cultura da organização. 
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Apêndice 

Apêndice l 

Roteiro de entrevistas com profissionais da área de recursos humanos. 

Parte I 

Tdenti fi cação 

Nome: 

Cargo: 

Admissão na Empresa: 

Formação: 
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I. Descreva a estrutura da área de recursos humanos na Empresa c suas peculiaridades 

nessa unidade 

2. Fale a respeito da missão da área de recursos humanos. 

3. Fale sobre a Cultura Organizac ional da Empresa. 

4. Apesar de ter mudado de Administração, o rundaclor tem, ou leve um papel 

importante na formação dos valores da empresa? 

5. Quais os va lores que a empresa têm? Como a empresa passa esses va lores para os 

funcionários? E como busca atingi-los? 

G. Quais são as principais medidas de desempenho da organização? Como são 

di vulgadas? 

7. Quais dessas medidas ele desempenho, estào relac ionadas aos valores ac1ma 

citados? 

8. Quando esses obj eti vos de desempenho são alcançados, como isso é divulgado aos 

funcionúrios? Jsso acontece em todos os níveis? 

9. Comente sobre as principais políticas ele recursos humanos (em que estão baseadas, 

quais prioridades buscam alcançar, estão I igadas a quais objeti vos de desempenho): 

9.1 Políticas ele seleção e contratação 

9.2 Políticas ele treinamento e clcsenvolvimenlo 

9. 3 Administração de cargos e salários 

9.4 Plano de Carreira e Sucessão 

9.5 Benefícios 
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9.6 Práticas e políticas de acompanhamento c Avaliação. 

9.7 Normas disciplinas e controle de pessoal 

9.8 A empresa tem algum "ritual de passagem", no caso de 

promoção, benefíc ios etc .. 

I O. rale a respeito da grau de autonomia dos gerentes da área ele produção, logísti ca e 

produto, na aplicação das políticas ele recursos humanos. 

I I. Fale a respeito do papel da úrea de Recursos humanos na implantação das 

modificações na fábrica c no novo modelo de gestão; 

12. Fale sobre o envolvimento da área de recursos humanos no sentido ele implementar 

a cultura e envolver o funcionário nesses valores e crenças 

13. Quais os instrumentos disponíveis para avaliar a opinião do funcionários sobre a 

cultura organizacional que a empresa tem? 

14. Comente o posicionamento e as atitudes dos funcionários da área ele produção com 

relação a modelo de organização da fábrica e ao estilo de gestão ele pessoal 

utilizado. 

LS. Fale a respeito do posicionamento da área ele recursos humanos no sentido de 

inlluenciar c participar do processo decisóri o envolvendo as estratégias da empresa. 
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Apêndice 2 

Roteiro de Entrevista com gerentes de manufatura , de engenharia de produto e/ou 

processo, de logística c de qualidade. 

Parte I -Identificação 

I. Nome: 

2. Cargo: 

3. Área de Trabalho: 

4. Data da Admissão: 

S. Nível de Escolariclacle: 

1.1 Concluído em: 

1.2 Onde? 

Parte 2 -Perguntas 

I. Descreva a estrutura de sua área c forneça uma visão geral das ati vidades 

desenvolvidas: 

2. O que vc sabe sobre a hi stóri a ela empresa e o desenvolvimento da cultura 

organizacional? 

3. Fale sobre a missão da empresa; 

4. Fale sobre a missão da sua área; 

S. Como você vê a cultura organizacional dessa organização 

6. Comente sobre os va lores da empresa e como eles influenciam no desempenho de 

sua úrea? 

7. Quais são as medidas ele desempenho em que sua área é ava li ada? Elas são 

divulgadas aos funcionários, el e que forma? Se não, por que? 

8. Ex iste uma relação elas medidas el e desempenho ela sua área com a cultura ou os 

valores divulgados? 

9. Os resultados obtidos são di vulgados aos funcionários? Como? Se não , por que? 

1 O. Comente a respeito elos programas de treinamento e desenvolvimento existentes na 

empresa, mencionando os aspectos relacionados a implantação c seu efeitos no 

comportamento dos funcionários; 

11 . Comente a respeito do est ilo de gestão praticado pela empresa e pela sua área; 
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12. Como a empresa busca o comprometimento de seus funcionários, diante elo contexto 

instáve l da economia atual? 

13. Quais são os principais desafios estratégicos ela empresa? 

14. Quais são os principais fatores ele vantagem competitiva? 

15. que vc sabe sobre a formação dessa empresa? (Líder, valores, crenças) 

I 6. Quando vc pensa na marca da empresa, o que vem na sua mente? (Qualidade, 

inovação etc) 

17. Na sua opinião o que pode ser melhorado na empresa para que ela alcance melhores 

resultados? 

18. Quais são os aspectos positivos da empresa? 



128 

Apêndice 3 

Roteiro de Entrcvistn com funcionários 

Parte I - I. Identificação 

I. Cargo: ___ __________ ___________ __ _ 

2. Área de Trabalho: -----------------------
3. A quanto tempo trabalha na empresa? ______________ _ 

4. Nível de Escolaridade: --- - -----------------

4.1 Concluído em: 
-----------------------

4.2 Onde? -------------------------
Parte 2 

Manifeste seu grau ele satis fação ou concordância a respeito da seguintes afirmações: 

I . A empresa é direta c transparente em seus processos ele comunicação com os 

funcionários. 

O discordo totalmente 

O discordo parcialmente 

O concordo totalmente 

2. Você conhece as expectati vas da empresa em relação ao seu trabalho? 

O Sim 

O Nào 

O Conheço algumas expectati vas 

3. Os funcionários dessa empresa têm li berdade para sugerir, reiv indicar e reclamar 

O Sim 

O Não 

O Em algumas coisas sim, em outras nào 

Caso sua resposta seja s im em quais áreas? 

Caso sua resposta seja não, onde você gostaria de ter mais li berdade de opinar? 

4. A empresa oferece condições de desenvolvimento e progresso profissional. 

O Sim 

O Não 



O Em algumas áreas Quais? __________ __________ _ 

5. Os funcionários têm facilidade de acesso para conversar com chefes e gerentes. 

O Sim, em todos os assuntos 

O Não, em nenhum assunto 

O Sobre alguns assuntos Quais? _________________ _ 

6. A empresa investe em treinamento de seus funcionários. 

O Sim, em todas as áreas 

O Não, em nenhuma área 

O Investe em algumas áreas Quais? ------------------
7. Na sua opinião a empresa se preocupa com o bem estar de seus funcionários. 

O Sim 

O Não 

Caso sua resposta seja sim como a empresa demonstra isso? 

Caso sua resposta seja não, do que você sente fa lta? 

8. A empresa oferece um bom ambiente de trabalho. 

O Sim 

O Não 

Caso sua resposta seja não, por quê? 

9. A empresa procura manter os sa lários dentro da média do mercado. 

O Sim 

O Não 

I O. É uma boa empresa e eu recomendaria aos meus amigos. 

O Sim 

O Não 

11. Você gosta de trabalhar em células de trabalho c times de trabalho na produção? 

O Sim 

O Nào 

Porque? ______________ _______________ _ 
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12. Você conhece os valores da organização? 

O Sim 

O Não 

Caso sua resposta seja sim, quais são esses valores? 

13. Esses va lores são compatíveis com a administração? 

O Sim 

O Não 

14. Você se identifi ca com esses valores e se sente integrado dentro da empresa? 

O Sim 

O Não 
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15. Você conhece a história da fmmação dessa empresa? ( Líder, valores, metas, 

objetivos) 

O Sim 

O Não 

16. Onde são di vulgadas as medidas de desempenho esperadas? 

O Em painéis que ficam espalhados pela empresa, inclusive na sua área 

O Em reuniões e/ ou palestras 

O Em cartilhas ou manuais de comunicação 

O Outros. Quais? ----------------------------------------------------
17. Você fi ca sabendo quando os objeti vos de desempenho são atingidos? 

O Sim, isso sempre acontece, e eu acho isso importante 

O Não, eu nunca sou informado, mas gostari a de saber 

O Sim, isso sempre acontece, mas eu não presto muita atenção 

O Isso acontece as vezes, mas eu gostaria de ter mais informações 

18. Sobre a Escola de Manufatura. 

O você pmiicipa, e acha importante 

O nunca participou, mas acha importante 

O não sabe 
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19. Quais são os fatores que contribuem para a competitividade dos produtos da 

empresa? (marque todas as alternativas que você julga contribuir para a qualidade 

dos produtos da empresa) 

O A qualidade dos produtos 

O A qualidade dos processos de produção 

O O comprometimento e o envolvimento dos funcionários 

O Os treinamentos que são oferecidos 

O Pontualidade na entrega 

O Poucas falhas durante o uso dos produtos 

O Outros 

Quais? _________ _______________ _ 

20. Quando vc pensa na marca da empresa, o que vem na sua mente? (marque todas as 

ai ternativas que você julgar necessárias) 

O Qual idade de produtos 

O Inovação 

O Confiabilidade 

O Liberdade de agir 

O Metas claras 

O Oportunidade de crescimento profissional 

O Outros 

Quais? _ _ ___________________________ _ 

21 O q uc a cultura signifi ca para você? 

O Investir em qualidade ele produtos 

O Investir em desenvolvimento dos funcionários 

O Buscar inovações constantes 

O Outros 

Quais? _ ____ ________________________ _ 


