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“Seja a mudança que você quer ver no mundo” 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a identificar se há prontidão para mudança de uma empresa 

brasileira de grande porte, na percepção que seus líderes tem sobre a cultura organizacional. 

Como desdobramento desse propósito e com base na análise de diferentes abordagens em 

Cultura Organizacional, foram identificados os elementos da cultura que, na percepção da 

liderança, podem impulsionar ou favorecer a mudança organizacional e aqueles que podem 

restringir ou dificultar a mudança organizacional. Foi realizada uma pesquisa exploratória por 

meio de um estudo de caso, como parte de um projeto de consultoria em curso nesta 

Organização. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma 

amostra de 160 líderes da Organização, realizadas individualmente com dez executivos da alta 

direção (Conselheiros (um), Presidente (um), Vice-Presidentes (um), Presidentes das 

Controladas (dois) e Diretores (cinco)). O nível de gerente foi ouvido por meio de Grupo de 

Foco (10), com 15 pessoas em cada grupo, totalizando 150 gerentes e 10 entrevistas. O 

tratamento dos dados foi realizado por meio da análise de conteúdo, seguindo as fases 

propostas por Bardin (1977) de pré-análise; exploração do material; e tratamento dos 

resultados: inferência e interpretação. Este trabalho é parte de um projeto maior de pesquisa 

sobre o tema de transformação cultural. Os resultados mostraram os seguintes fatores 

impulsionadores para mudança organizacional, na percepção de seus líderes: patrocínio da 

alta direção, engajamento das pessoas, orgulho de pertencer, orgulho da história e solidez, 

comprometimento da “base”, Código de Ética, projetos inovadores, foco em sustentabilidade, 

certificações – foco em processos e qualificação técnica. Os seguintes fatores restritivos foram 

identificados: falta de clareza no direcionamento estratégico, estilo da liderança centralizador 

que não implementa mudanças, arrogância, mindset de departamento, “feudos” e falta de 

integração da liderança, lentidão na resposta aos desafios, falta de meritocracia, intolerância 

ao erro, centralização do processo decisório e falta de processo sucessório. Estes resultados 

evidenciaram que os fatores impulsionadores per si não sustentam a mudança necessária a 

esta Organização. Ficou evidenciada ainda a presença de aspectos comportamentais e 

emocionais – ditos soft, além daqueles concretos e objetivos – ditos hard. 

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Liderança. Percepção. Mudança Organizacional. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study intends to identify the presence of i change readiness of a Brazilian big company , 

in perception that their leaders have about organizational culture. As an extension of this 

purpose and based on the analysis of different approaches in Organizational Culture, the 

elements of culture that would propel or promote organizational change and those ones that 

would restrict or hinder organizational change were identified, in the leaders point of view. 

An exploratory research was done through a case study. In order to collect data, semi-

structured interviews were conducted with a sample of 160 leaders of the organization, 

conducted individually with ten executives in senior management (Directors (one), President 

(one), Vice-Presidents (one), Presidents of the Subsidiaries (two) and Directors (five). 

Managers were heard in Focus Group (10), with 15 people in each group, totaling 150 

managers and 10 interviews. Processing of the data was held through  content analysis, 

following the steps proposed by Bardin (1977) pre-analysis, material exploration, and 

processing of the results: inference and interpretation. This work is part of a wider project of 

research on the topic of cultural transformation The results showed the following factors that 

contributed for organizational change in the perception of their leaders: sponsorship of senior 

management, people’s engagement, proud to be part, proud of the history and robustness of 

organization, commitment of "base", code of ethics, innovative projects, focus on 

sustainability, certifications: focus on processes, technical skills. The following restrictive 

factors were identified: lack of clarity in strategic direction, centralized leadership style – 

leaders do ot implement changes, arrogance, mindset department, "feuds" and lack of 

integration of leadership, slowness in responding to challenges, lack of meritocracy, 

intolerance to error, centralization of decision-making and lack of succession plan process. 

These results showed that the push factors itself do not support the necessary change to this 

Organization. It was evident also both aspects: the behavioral and emotional aspects - said 

soft beyond those concrete and objective - the “hard” ones. 

Keywords: Organizational Culture. Leadership. Perception. Organizacional Change. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  CONTEXTO 

 

 

Vivemos em um momento de turbulências e de mudanças radicais. A influência destas 

mudanças refletem e são refletidas no modo de consumo, no mercado de trabalho, nas 

tecnologias, nas pressões do mercado financeiro, na globalização e nos novos valores 

emergentes que atuam como fatores-chave para a mudança. As organizações estão assim 

sujeitas a um processo de aprendizagem para se adaptarem às mudanças (ALVESSON & 

SVENINGSSON, 2008). 

O acirramento destas mudanças evidenciou-se na década de 1990, como aponta 

Vasconcelos (2004), descrevendo alguns fatores históricos dessas transformações, como a 

globalização, o avanço da tecnologia da informação, a diversidade cultural e os resultados de 

estudos de pesquisadores como Castells e Domenico De Masi, que descrevem o surgimento 

de uma nova estrutura social, uma transição na qual as contradições instauram-se. 

Esta visão é corroborada por Robbins (2004) quando afirma que as forças ambientais 

estão exigindo que os administradores implementem, cada vez mais, programas de mudanças. 

As Organizações enfrentam um ambiente externo dinâmico e em constante mudança, tendo de 

adaptarem-se constantemente. Algumas forças, como a tecnologia, os choques econômicos, a 

competição de mercado, a diversidade cultural, a política internacional e as tendências sociais 

exigem que as Organizações adaptem-se internamente criando estratégias para seus negócios 

(ROBBINS, 2004). 

A respeito desse tema, Christensen (2012) aborda a necessidade de mudança das 

empresas e analisa o dilema incrementalismo x ruptura, considerando a importância da cultura 

no sucesso das inovações. 

A questão do incrementalismo x ruptura é encontrada na análise de Tanure e Ghoshal 

(2004), quando analisam o fenômeno da mudança como parte do necessário processo de 

evolução mas, que muitas vezes, é imposto por alguma necessidade de percurso da 

organização. O tipo de mudança pode ser incremental ou radical. Em seu trabalho, os autores 

defendem que, no campo da gestão, existe uma crença sobre incrementalismo. Baseia-se na 
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premissa que tudo acontece lentamente, pouco a pouco e domina a maioria dos empresários 

brasileiros (p.12). Mañas (2012) também aborda esse tema e destaca a necessidade de 

inovação das organizações, sejam elas incremental ou disruptiva, para criar novas regras e 

oportunidades de conseguir vantagem competitiva e resultados pioneiros. Quando aborda a 

relação entre tecnologia e inovação (2007), afirma ainda que “só há uma coisa que não muda: 

a mudança”.  

Cameron e Ettington (1988) citam o tema da importância da mudança organizacional, 

afirmando que o diagnóstico e a mudança organizacional estão se “tornando processos cada 

vez mais críticos à efetividade e desenvolvimento das organizações.” 

Com a inexorabilidade da mudança, as organizações reagem por meio de adaptação ou 

antecipação. Esta última possibilita às empresas maior capacidade de se perpetuarem, pois 

ganham velocidade e vantagem competitiva no mercado. Desta forma, a escolha de se 

antecipar às mudanças é possível, mas, adaptar-se é vital (ARANTES, 1994).  

Donaire (1994) estuda o tema da mudança, analisando a influência do ambiente na 

organização e afirma que “o atual contexto externo em que as empresas operam requer uma 

atuação diferente, já que é fruto de transformações culturais que alteraram valores, crenças e 

cultura da sociedade”.  

Por outro lado, uma Organização não se adapta sozinha, quem faz a organização 

adaptar-se e mudar ou permanecer sem alterações e resistir é a liderança, sendo seu papel 

fundamental para criação e manutenção de organizações bem sucedidas (SCHEIN, 2009). 

Para Schein, cultura e liderança são dois lados da mesma moeda. Em um processo de 

mudança, mesmo que apoiado por agentes externos, o principal autor do movimento de 

transformação é a liderança. Os processos de criação e gerenciamento da cultura são a 

essência da liderança. São os líderes que criam a cultura e, se o grupo for bem sucedido e as 

suposições mostram-se verdadeiras, a cultura definirá o tipo de liderança que é aceitável. Mas 

a cultura também define a liderança, pois à medida em que o grupo passa por dificuldades de 

adaptação e que o ambiente muda a ponto de algumas das suposições não serem mais válidas, 

cabe à liderança o papel de se colocar à margem da cultura que o criou e iniciar processos de 

mudança evolucionária mais adaptativos (SCHEIN, 2009). 

A abordagem da inseparabilidade entre cultura e liderança foi também analisada por 

Tanure (2008, 2012) que descreve sete dimensões da transformação organizacional: visão de 

futuro, estratégia, estrutura, processos, pessoas, cultura e liderança. Enfatiza a importância 
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destes elementos organizacionais e discute que cultura e liderança constituem aspectos 

integrados e inseparáveis. 

Neste aspecto, Tanure e Ghoshal (2004) consideram que a liderança é quem cria a 

cultura, sendo também quem leva a empresa a atingir seus resultados. A demanda e a pressão 

que as Organizações estão sofrendo estão levando-as a atuar em um patamar de Resultados 

Empresariais, que vão além de Resultados Econômico – Financeiros. Os autores analisam que 

“para gerir o crescimento sustentável, a empresa precisa criar um alinhamento eficaz entre 

três elementos-chave: a lógica da criação de valor, os princípios da organização e os processos 

de pessoas” (TANURE & GHOSHAL, 2004). 

Este conceito é mostrado na Figura 1: 

 

 

Figura 1 - Alinhando para criar valor. 
Fonte: Tanure e Ghoshal (2004, p.78). 

 

Esta lógica de criação de valor, continuam os autores, não se refere a valor que é 

distribuído aos acionistas, mas tem relação direta com utilidade e funcionalidade, relação com 

aqueles que a empresa serve e atende. Como mostra a Figura 1, esta lógica, que é diferente 

para cada empresa, tem a cultura como um de seus pilares. 

A importância estratégica da cultura organizacional é também corroborada pelas 

pesquisas de Santos (1998) que analisa a literatura e discute os resultados de diferentes 

autores, entre eles, Peters e Watermann (1982), Deal e Kennedy (1982), Denison (1984), 

Cameron e Freemann (1990) e Yeung, Brockbank e Ulrich (1991), que argumentam que o 

desempenho organizacional é resultante dos diferentes tipos de cultura e da intensidade da 
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força cultural apresentados pela empresa. Zanini (2009) também considera a importância da 

cultura como base para os resultados empresariais desejados. 

O contexto das mudanças e a constatação da complexidade no mundo das 

organizações requerem um novo modo de se olhar para o mundo e suas manifestações. É 

necessária uma mudança de mentalidade que observe os fatos e fenômenos de forma 

sistêmica, não fragmentada nem separadas (SENGE, 1990). 

Este pensamento sistêmico adotado pelo holismo implica perceber o objeto de análise 

em um contexto de um todo mais amplo, ao contrário do pensamento analítico que busca 

isolar alguma coisa. Apresenta, portanto, a complexidade organizada em que “os objetos são 

redes de relações, embutidas em redes maiores”. Nesta visão holística, o indivíduo, a 

sociedade e a natureza formam um conjunto indissociável, interdependente e em constante 

movimento. A mudança externa influencia a transformação interna da organização e vice-

versa (CAPRA, 1997). 

A visão holística apontada por Senge (1990) e Capra (1997) é reforçada por Tanure 

(2008, 2012), por meio de seu modelo das dimensões organizacionais que reconhece a inter-

relação entre estrutura, estratégia, processos, visão de futuro, pessoas, cultura e liderança. 

A mudança organizacional pode assim ser vista sob vários ângulos. Neste trabalho, o 

foco será dado à cultura organizacional.  

As organizações enfrentam os desafios de mudarem tendo a cultura como fator 

impulsionador ou restritivo às transformações necessárias. O primeiro passo na direção da 

mudança é a determinação da situação atual para a respectiva projeção do futuro desejado.  

Com base nessas considerações teóricas, o presente estudo visa a analisar o processo 

de mudança em uma empresa nacional de grande porte, com foco na cultura, do ponto de vista 

de seus líderes. 

 

 

1.2  PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

 

O propósito deste estudo é identificar se há prontidão para mudança em uma empresa 

brasileira de grande porte, na percepção que seus líderes tem sobre a cultura organizacional. 
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Como desdobramento desse propósito e com base na análise de diferentes abordagens em 

Cultura Organizacional, este estudo terá como objetivos específicos: 

 Identificar que elementos da cultura impulsionam ou favorecem a mudança 

organizacional, na percepção da liderança 

 Identificar que elementos da cultura restringem ou dificultam a mudança 

organizacional, na percepção da liderança 

Robbins (2004) afirma que Cultura é um termo descritivo, diz respeito à maneira pela 

qual os funcionários percebem suas características. Segundo o autor, pesquisar a cultura 

organizacional consiste em medir como os funcionários a percebem. 

A produção do conhecimento na área da Cultura e Mudança Organizacional aplicada a 

uma empresa nacional de grande porte pode ajudar a compreender os principais mecanismos 

de transformação e resistência às forças em transformação. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 FORÇAS DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 

O modelo de transformação proposto por Tanure e Soares (2008, 2012), apresentado 

na Figura 2 considera a empresa um sistema vivo que trabalha de forma integrada, tendo 

como objetivo alcançar a visão de futuro. Para as autoras, a dinâmica de interação das 

dimensões organizacionais – estratégia, processos, estrutura e pessoas - articulada pela 

liderança da empresa irá contribuir para o alcance dessa visão, sendo a cultura o fio condutor 

do processo. 

 

 

Figura 2 – Forças da Transformação. 

Fonte: Tanure e Soares (2008, 2012). 

 

A união e a dinâmica de interação dessas dimensões representadas no modelo são 

denominadas pelas autoras de forças da transformação. A premissa do modelo é que o 

processo de transformação é uma jornada de aprendizagem coletiva, integrando mecanismos 

emocionais e racionais que irão contribuir para o alcance do propósito estratégico, sendo 

orquestrado pelo principal líder da organização e viabilizado pelos gestores que a compõem. 

As forças de transformação integram, segundo Tanure e Soares (2008, 2012), 

mecanismos racionais e emocionais, sendo os racionais compostos de estratégia, estrutura e 
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processos de negócio e de gestão; e os emocionais, pela energia do movimento, que, além de 

inspirar a modelagem da ambição e da visão de futuro, englobam as pessoas, as lideranças e a 

cultura organizacional como o alicerce do reaprendizado coletivo. 

Segundo as autoras, a visão de futuro constitui o objetivo a ser alcançado e constitui o 

norte da empresa. A visão tem início em uma ambição, devendo ser traduzida a partir da 

dimensão estratégia em objetivos empresariais, com parâmetros, metas e possibilidades 

tangíveis. A dimensão estrutura organiza e regula os recursos da empresa, orienta o fluxo 

decisório e impacta as relações de poder. A dimensão processos é responsável pelos negócios 

e pela gestão, transformando os recursos organizacionais, definindo o escopo do trabalho a ser 

produzido e regulando as atividades, com a finalidade de produzir os resultados esperados. As 

pessoas são consideradas elemento-chave do processo de transformação – “gente é o cerne da 

mudança”, é necessário que elas pensem, sintam e ajam de forma diferente para que uma 

organização mude. As pessoas, ao identificarem possibilidades de ganho, ao compartilharem a 

visão de futuro e se enxergarem fazendo parte do processo, podem contribuir e mobilizar sua 

energia de realização para participarem do processo de transformação. No entanto, as autoras 

alertam que esse movimento não é fácil, exigindo das pessoas muita tenacidade e resistência à 

frustração. Sendo assim, a dimensão pessoas representa a energia de realização e as 

competências com as quais a organização conta para viabilizar o seu processo de 

transformação. 

A articulação dos elementos que compõem as forças da transformação é realizada 

pelas lideranças da empresa, ou seja, são os gestores que articulam e fazem com que a 

dinâmica organizacional aconteça.  

Assim, é importante considerar a visão dos gestores não apenas na gestão eficiente da 

estratégia, estrutura e sistemas, mas também nas dinâmicas relacionadas ao envolvimento das 

pessoas, dos valores e da cultura da organização com vistas a buscar o envolvimento e 

comprometimento das mesmas nos processos de transformação organizacional (TANURE & 

GHOSHAL, 2004). 

Finalmente, a dimensão cultura, conceituada por Tanure como o Jeito de Ser e de 

Fazer de uma organização, é constituída pelos valores praticados, que consolidam as ações 

das pessoas e integram as demais dimensões organizacionais. Por um lado, a cultura consolida 

e integra as pessoas e, quando forte, estabiliza a organização; por outro, em processos de 

mudança, com cultura muito arraigada, alterações de qualquer natureza podem levar a um 

clima de ansiedade e resistência. 
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Sobre as forças de transformação e resistência, Lewin (1965) estudou os campos de 

força que existem numa Organização e buscam a manutenção do status quo, ou seja, o 

equilíbrio entre as barreiras ou resistências à mudança e as forças que estão favorecendo ou 

impulsionando essas mudanças. Segundo o autor, “as mudanças ocorreriam quando uma das 

forças superasse a outra em intensidade, deslocando o equilíbrio para um novo patamar”. 

Lewin (1965) ainda adverte que as forças impulsionadoras podem despertar e ativar as 

forças de restrição, e é por isto que nem sempre as forças impulsionadoras são as que 

proporcionam aumento do desempenho organizacional. O autor ressalta que, muitas vezes, é a 

redução das forças restritivas que poderá contribuir para a eficácia dos processos de mudança 
organizacional.  

Lewin desenvolveu seus estudos mostrando que o comportamento é uma função da 

pessoa e o seu ambiente. Assim, a perspectiva situacional do contexto atual de uma pessoa é a 

maior chave para entender o seu comportamento em vez de depender exclusivamente de 

experiências passadas e influências.  

O conceito de “campo de força” que fornece uma estrutura para analisar os fatores ou 

forças que influenciam um potencial de mudar a situação. De acordo com Lewin: “um 

problema é mantido em equilíbrio pela interação de dois conjuntos opostos de forças – 

aqueles que procuram promover a mudança (forças motrizes) e aqueles que tentam manter o 

status quo (forças de restrição)”.  

Na opinião do Lewin, organizações podem ser vistas como sistemas em que a situação 

atual não é um padrão estático, mas sim um “equilíbrio” – ou “equilíbrio dinâmico” de forças 

trabalhando em direções opostas. Assim, qualquer mudança que pode ocorrer é dependente de 

uma mudança neste balanço ou equilíbrio onde as forças motrizes precisam ultrapassar a 

imobilizar forças (LEWIN, 1965). 

 

 

2.2  CULTURA E LIDERANÇA 

 

 

Schein (2009) analisa a associação entre a essência da liderança e o gerenciamento da 

cultura. Afirma que “cultura e liderança são dois lados da mesma moeda”. Discute esta 

associação quando demonstra que a criação da cultura de uma Organização ocorre a partir das 
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crenças, valores e suposições dos seus fundadores. Depois, as experiências de aprendizagem 

do grupo fortalecem estes elementos que são transmitidos aos entrantes, ao mesmo tempo que 

novas crenças e suposições são introduzidos por novos membros do grupo. Assim, a cultura é 

formada pelos líderes que são influenciados por ela. É ainda quem muda esta cultura quando 

necessário (SCHEIN, 2009). 

Tanure e Ghoshal (2004) concordam com esta associação, discutindo que a cultura 

deve ser analisada de forma integrada com a liderança, cuja energia proporciona a 

revitalização de uma empresa. Uma liderança energética, continuam os autores, libera forças 

centrífugas que podem ser prejudiciais . A menos que sejam mantidas juntas, as partes podem 

se desintegrar e assim, a cola ou a liga da cultura deve ser um complemento necessário ao 

ímpeto da liderança. 

A complementariedade entre cultura e liderança é ainda demonstrada pelo argumento 

dos autores de que uma cultura sólida consegue sustentar uma empresa com fraca liderança. 

Paralelamente, uma forte liderança pode sustentar uma cultura fraca, mantendo a organização 

unida pela força de suas ideias e desejos. As forças da cultura e liderança interagem: quanto 

mais fortes os laços culturais, mais difícil é a tarefa dos líderes de propor novas energias e 

novos impulsos. A transformação é mais difícil em empresas com culturas fortes. Ao mesmo 

tempo, apesar de ser mais fácil impulsionar organizações com pouca ou nenhuma integridade 

cultural, há o risco de um desvio em qualquer direção (TANURE & GHOSHAL, 2004). 

A relação entre cultura e liderança vem sendo objeto de interesse do mundo 

corporativo e principalmente, do mundo acadêmico. Alguns pesquisadores evidenciam esse 

argumento, como: Ogbonna e Harris (2000); Quintella e Souza (2007); Leal, Souza, Rocha 

(2008); Silva et al. (2009); Pereira e Cabral (2010); Sales (2012); Giritli et al. (2012). 

Os resultados mostram que há alinhamento entre as Práticas de Liderança e a Cultura 

Organizacional, com evidências de que liderança influencia a cultura e ambas refletem-se no 

desempenho organizacional. Há também evidências entre estilo de liderança e tipo de cultura 

organizacional. 

Saraiva (2002) pesquisou as manifestações da cultura organizacional em uma 

organização de caráter público e encontrou como resultados que a lógica burocrática é 

responsável por uma dinâmica complexa entre os funcionários e a organização, com reflexos 

perceptíveis sobre sua cultura que apresenta significativa influência das normas internas. 
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Outro aspecto relacionado a liderança refere-se a capacidade de gerenciar paradoxos 

em ambientes de mudança. Tanure (2009) aborda este tema ponderando que para alcançar 

uma performance superior sustentável neste ambiente em movimento, é preciso aprender a 

combinar opostos – isto é, ser “agridoce”... Desempenho corporativo superior sustentado se 

baseia na capacidade de administrar a tensão entre duas forças aparentemente contraditórias: a 

necessidade de melhoria permanente do desempenho operacional e da produtividade por meio 

da racionalização constante das atividades existentes e a necessidade de crescimento e 

expansão pela revitalização contínua da estratégia, da estrutura, dos processos e das pessoas, 

tudo isso amalgamado pela cultura. Segundo a autora, não há novidade nenhuma quando se 

fala dessas duas necessidades. O problema é que a maioria dos dirigentes de empresas vê os 

processos de racionalização e de revitalização como mutuamente excludentes. A 

racionalização normalmente é desagradável isto é, ‘azeda’. Poucos gestores gostam de fechar 

fábricas, vender negócios, demitir pessoas. Por outro lado, revitalização é algo agradável, 

prazeroso ‘doce’ - daí, o ‘agridoce’. Quase todo dirigente adora o crescimento, sonha com 

uma visão e procura fazer com que a Organização realize esse sonho, alcance a visão. A 

maioria dos executivos opta por um ou outro caminho, o azedo ou o doce. Escolhe a opção de 

reduzir, fechar, demitir ou a de expandir e crescer rumo a um desempenho superior. 

Ainda a respeito deste tema da gestão de paradoxos, alguns autores estudaram seu 

funcionamento e impactos (JONHSON, 1994; COLLINS & PORRAS, 1994; HANDY, 1994; 

HOFSTEDE, 2001; QUINN, 2004), indicando que os líderes e as organizações que 

gerenciaram as polaridades, os dilemas e os paradoxos apresentaram desempenho superior 

àqueles que não o fizeram. 

 

 

2.3 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

As organizações têm enfrentado grandes desafios nos últimos anos, especialmente a 

partir do processo de abertura econômica iniciado na primeira metade da década de 1990. O 

acirramento da disputa por mercados tem motivado a busca de um padrão de competitividade 

de classe mundial, o que requer maior competência na elaboração da estratégia e na gestão 

para obter resultados empresariais superiores. A necessidade de melhorar a performance é 
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uma força externa que atua na mudança ou ressignificação dos valores que sustentam a 

cultura organizacional (TANURE, 2007). 

A influência do ambiente externo vem sendo apontada como determinante no contexto 

interno das organizações. Cabe a estas a responsabilidade pela mudança interna, como 

resposta estratégica ao contexto externo (OLIVEIRA, 2007; TANURE, 2007).  

Tanure e Ghoshal (2004) diferenciam mudança de transformação. Argumentam que 

nem todas as empresas precisam de transformação pois podem ser capazes de evoluir e 

mudar. Realinhar alguns aspectos da sua estratégia, da sua organização ou da sua cultura e 

deixar outros aspectos como estão, é mudança. Transformação, em contraste, é “um ataque 

sistemático e simultâneo em muitas frentes que altera fundamentalmente o ritmo e o caráter 

básicos de uma empresa.” Esta dinâmica é mostrada na Figura 2. 

A necessidade da mudança nas organizações foi pesquisada por Sirkin (2005) que 

criticou a abordagem soft que estes processos têm ganho, como cultura, liderança e 

motivação. Em sua proposta, o autor aporta um modelo que privilegia os aspectos hard da 

mudança que, são mensurados, pontuados e utilizados como indicadores para gestão da 

mudança. 

Outra vertente do aspecto da mudança organizacional é descrita em OECD (1997), o 

“Manual de Oslo” em que “uma inovação organizacional é a implementação de um novo 

método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas.” 

Sobre o tema de mudança, Christensen (2012) argumenta que há três fatores que 

afetam o que uma organização pode ou não fazer: seus recursos, seus processos e seus 

valores. Os recursos: são os mais visíveis dos fatores, normalmente materiais e ativos, 

elementos mais facilmente identificáveis na avaliação da capacidade para implementar 

mudanças. Os processos são criados e mantidos para garantir eficiência e, portanto, destinados 

a não mudar. Assim, conclui Christensen, “os mecanismos pelos quais as organizações criam 

valor são hostis à mudança”. 

Para Mañas (2006), há quatro referenciais que podem ajudar os líderes a gerenciar 

mudanças: estrutural, recursos humanos (pessoas), política e simbólica. A atenção a estas 

dimensões possibilita ao líder prever o impacto das mudanças e agir de modo a reduzir a 

resistência pelos envolvidos nos diversos processos de produção ou de relacionamento. 
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Tanure (2008, 2012) aborda a questão da resistência à mudança pelo ponto de vista 

das pessoas e suas atitudes, pois as pessoas normalmente encontram-se em sua zona de 

conforto. 

Referente ao tema da atitude em relação à mudança, Bauman (2001) aborda que a 

certeza significa resignação. A incerteza gera insegurança e o ser humano busca sair de 

situações de desconforto/desprazer e busca sempre o prazer, esta é sua natureza. Entretanto, a 

certeza acomoda e gera estagnação, por isso a incerteza produz mudança e movimento. Em 

uma cultura com herança cartesiana, as perguntas devem ter respostas e as pessoas devem 

sentir-se melhor com respostas do que com perguntas. Mas, não se evolui na certeza. Desta 

forma, qualquer processo de inovação ou transformação organizacional pressupõe 

questionamentos e incertezas.  

Para Motta (2000), “uma proposta de mudança jamais escapa de perguntas sobre os 

valores da boa gestão e sobre as formas de alcançá-la”, e a reflexão surge para estimular a 

consciência crítica sobre modelos de inovação administrativa. 

Uma das possibilidades que podem favorecer a mudança organizacional, é quando há 

uma modificação no modo das pessoas pensarem. Para criação deste caminho, é possível, por 

exemplo, construir-se coletivamente novos valores ou ressignificar os antigos, redirecionando 

o comportamento humano. Desta forma, fica evidenciada a importância do indivíduo como 

foco e objeto de análise (TANURE & GHOSHAL, 2004). 

Segundo Schein (2009), as suposições fundamentais básicas de qualquer mudança em 

um sistema humano são derivadas originalmente de Kurt Lewin (1965). Sua proposta postula 

a mudança com base em grupos, assumindo que a maioria dos indivíduos encontra-se 

envolvida em grupos menores de trabalho dentro da própria organização, sendo influenciada 

em sua ação pelas normas, regras e valores desses mesmos grupos. Nesta perspectiva e para 

influenciar as normas e valores dos grupos em processos de mudança, Lewin (1965) propôs 

um modelo com três etapas: unfreezing (descongelamento); change (mudança); freezing 

(congelamento). Lewin entende assim a organização, como contendo forças de mudança e 

estabilização, devendo-se “mexer” nas forças de estabilização na primeira fase, de forma a 

criar as condições necessárias ao sucesso da mudança. Estando a mudança implementada 

(change), haverá ́ que voltar a estabilizar – freeze – de forma a evitar o regresso ao estado 

anterior. A visão de Lewin sobre mudança mostra ainda que funcionários, gestores e 

consultores deverão sempre trabalhar em conjunto no diagnóstico da organização. Entretanto, 
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a iniciativa de levar a cabo uma mudança partirá sempre da gestão de topo, em uma lógica top 

down (ALVESSON & SVENINGSSON, 2008). 

Segundo Schein (2009), as possibilidades de mudança da cultura organizacional 

dependem do estágio de desenvolvimento em que se encontra a organização. Para cada 

estágio, há um mecanismo de mudança, e estes estágios são cumulativos na medida da 

evolução organizacional.  

Para o estágio de formação e crescimento inicial, o principal impulso cultural vem dos 

fundadores e suas suposições. Se a organização for bem sucedida, o paradigma cultural será a 

“cola” psicossocial que une a organização. A cultura é jovem e as propostas de mudar serão 

ignoradas e obstadas. A única força que pode descongelar esta situação é uma crise externa de 

sobrevivência. As formas de mudança então podem ocorrer por mudança incremental, 

mediante evolução geral e evolução específica. Ainda nesta fase, pode ocorrer mudança por 

insight, os membros coletivamente examinam sua cultura e redefinem alguns elementos 

cognitivos. A promoção de híbridos e subculturas selecionadas também é uma forma possível 

de mudança nesta fase (SCHEIN, 2009). 

O autor ainda descreve as situações de sedução tecnológica, infusão de outsiders ou 

escândalos e explosão de mitos como possibilidades de mudança nas organizações de meia 

idade. Para as empresas maduras e em declínio, os processos de turn around com 

modificações drásticas, Fusões e Aquisições e destruição e renascimento são os mecanismos 

de mudança possíveis (SCHEIN, 2009). 

Tanure e Soares (2008) descrevem o processo de transformação organizado em quatro 

ciclos, que são superpostos na linha do tempo e criam uma lógica interna de modificação da 

Cultura e desenvolvimento de Lideranças. Os níveis de apropriação das mudanças vão se 

tornando mais complexos e mais profundos. Os ciclos de transição acontecem em forma de 

espiral. Completada a primeira fase de cada ciclo – Conscientização, Mobilização, 

Desenvolvimento e Consolidação – são identificados os novos pontos críticos para o avanço 

do processo. O processo de mudança acontece, portanto, em etapas sucessivas e ao mesmo 

tempo simultâneas no tempo. O início, entretanto, sempre é a conscientização, a determinação 

da situação atual e o reconhecimento da cultura e dos elementos organizacionais presentes. 

Assim, no atual cenário complexo no qual as empresas estão operando, a cultura 

desempenha importante papel na geração de resultados empresariais, sendo fundamental a 

compreensão dos fatores que influenciam estes resultados (SANTOS, 1998). 
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2.4  CULTURA: HISTÓRICO E ABORDAGENS  

 

 

Na evolução dos estudos organizacionais, o conceito de cultura surge a partir de 1980.  

Santos (1998) corrobora esta visão histórica, afirmando que  

O interesse pelo estudo da cultura organizacional tem origem no final dos 
anos 80. Na base deste interesse, dá-se a tomada de consciência por parte de 
teóricos e praticantes da importância dos fatores culturais nas práticas de 
gestão e a crença no fato de a cultura constituir fator de diferenciação das 
empresas bem sucedidas (SANTOS, 1998, p. 48). 

 

Laraia (2001) traça uma evolução histórica do conceito de cultura, cujo termo Kultur 

era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade; em 

contrapartida, a palavra francesa Civilization referia-se sobretudo às realizações materiais de 

um povo. O vocábulo inglês Culture, conforme esse autor, é "tomado em seu amplo sentido 

etnográfico, este é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade".  

No Brasil houve também interesse nos estudos da cultura organizacional. Alcadipani e 

Crubellate (2003) analisaram a produção nacional de pesquisas e estudos sobre a cultura 

organizacional brasileira, no período entre 1991 e 2000, buscando traçar suas características 

fundamentais. Concluíram que a maioria dos estudos desenvolvidos no âmbito da 

administração analisa o tema de forma homogênea, não levando em conta a pluralidade e a 

heterogeneidade do país e das organizações. 

Em contrapartida, o pesquisador holandês Geert Hofstede (1983) realizou um estudo 

levantando dados numa multinacional em mais de 40 países e encontrou cinco dimensões 

culturais. Como seu estudo estendeu-se a todos os funcionários de todo o mundo numa cultura 

de uma única empresa, ele atribuiu as diferenças nos resultados aos efeitos de suas culturas 

nacionais. Os resultados corroboram a consideração de que a nacionalidade tem impacto 

significativo na cultura organizacional.  

As cinco dimensões analisadas por Hofstede em seu estudo elucidam como uma 

cultura se caracteriza dependendo da sua nacionalidade: 
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 A distância do poder reflete o grau em que a cultura acredita que o poder 

organizacional deve ser distribuído (igual ou desigual) e como as decisões de 

quem tem o poder deve ser visto (contestada ou aceita); 

 A aversão à incerteza refere-se ao grau em que a cultura se sente ameaçada por 

situações ambíguas, incertas e tenta evitá-las através da criação de mais estrutura e 

regras. 

 A característica de masculinidade ou feminilidade indica refere‐se	basicamente	

às	expectativas	referentes	aos	papéis	de	gênero	esperados	em	uma	cultura.	 

 O traço de individualismo x coletivismo expressa o grau de liberdade de um 

indivíduo versus o grupo, é o grau de autonomia frente ao grupo e às normas 

sociais, a menor ou maior solidariedade do grupo e o grau de compromisso (e 

apego) com os valores da comunidade. 

 Os valores associados ao curto prazo são o respeito pelas tradições e o 

cumprimento das obrigações sociais. Os valores associados a uma visão de longo 

prazo são economia e perseverança. 

Os resultados mostraram ainda que as diferenças entre as nações são encontradas nos 

níveis mais profundos – o nível dos valores. Comparativamente, as diferenças culturais entre 

as organizações são observadas no nível das práticas. Práticas são mais tangíveis que valores.  

Hofstede (2013) define Cultura Organizacional como sendo “uma programação mental 

coletiva que é capaz de distinguir os membros de uma organização daqueles que não o são”.  

Corroborando este argumento de enxergar a cultura como uma dimensão distintiva de 

uma organização, Robbins (2004) afirma que a cultura organizacional se refere a “um sistema 

de valores compartilhado pelos membros que difere uma organização da outra”. Para ele, são 

sete as características básicas que captam a essência de uma organização:  

1. Inovação e assunção de riscos referindo-se ao grau em que os funcionários são 

estimulados a ser inovadores e assumir riscos. 

2. Atenção aos detalhes trata do grau esperado de precisão, análise e atenção aos 

detalhes. 

3. Orientação para resultados é o grau em que os dirigentes focam os resultados mais 

do que as técnicas e processos empregados para alcançá-los. 
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4. Orientação para pessoas reflete o grau em que as decisões dos dirigentes levam em 

consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas. 

5. Orientação a equipes é o grau em que as atividades do trabalho são organizadas 

mais em função das equipes do que dos indivíduos. 

6. Agressividade é o grau em que as pessoas são competitivas e agressivas em vez de 

afáveis e acomodadas. 

7. Estabilidade refere-se ao grau em que as atividades organizacionais enfatizam a 

manutenção do status quo em contraste com o crescimento.  

Alguns destes traços descritos por Robbins (2004) são semelhantes às dimensões 

estudadas por Hofstede (1983).  

A dimensão aversão à incerteza definida por Hofstede como o grau em que a cultura 

se sente ameaçada por situações ambíguas, incertas e tenta evitá-las através da criação de mais 

estrutura e regras; possui semelhança conceitual com a característica de inovação e assunção 

de risco de Robbins, que a descreve como o grau em que os funcionários são estimulados a 

ser inovadores e assumir riscos. 

Hofstede descreve a dimensão masculinidade x feminilidade como sendo referente ao 

que é esperado de cada gênero, culturalmente. Em algumas culturas, a agressividade é uma 

característica esperada do comportamento masculino. Esta característica é similar aquela 

descrita por Robbins como agressividade x estabilidade. 

O traço de individualismo x coletivismo expressa o grau de liberdade de um indivíduo 

versus o grupo, o grau de autonomia frente ao grupo e às normas sociais, a menor ou maior 

solidariedade do grupo e o grau de compromisso (e apego) com os valores da comunidade. 

Esta conceituação de Hofstede se compara ao que Robbins descreveu como orientação para 

pessoas e equipes: o grau em que as decisões consideram o efeito sobre as pessoas e o grau 

em que as atividades são desenvolvidas mais em grupos do que individualmente. 

Esta característica ainda se compara ao que Hofstede analisa como traço de 

individualismo x coletivismo como o grau de liberdade de um indivíduo versus o grupo, é o 

grau de autonomia frente ao grupo e às normas sociais, a menor ou maior solidariedade do 

grupo e o grau de compromisso (e apego) com os valores da comunidade. Observa-se 

semelhança com o que Robbins descreve como orientação a pessoas e equipes.  
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Os valores associados ao curto prazo são o respeito pelas tradições e o cumprimento 

das obrigações sociais. Os valores associados a uma visão de longo prazo são economia e 

perseverança, segundo Hofstede. Embora Robbins não diferencie curto de longo prazo, ele 

discute a característica de orientação para resultados como sendo o grau em que os dirigentes 

focam os resultados mais do que os processos ou técnicas empregados para alcançá-los. 

Schein (2009) acrescenta que há vários conceitos para definir cultura, explicando e 

classificando as principais categorias a ela associadas: 

a)  Regularidades comportamentais observáveis quando as pessoas interagem: a 

linguagem utilizada, as tradições e os costumes que evoluem, os rituais 

empregados em uma extensa variedade de situações. 

b)  Normas do grupo: os padrões implícitos e os valores que evoluem em grupos de 

trabalho. 

c) Valores expostos: os princípios e valores articulados e publicamente anunciados, 

que o grupo proclama estar tentando atingir, tais como qualidade do produto ou 

liderança em preço. 

d)  Filosofia formal: políticas e princípios ideológicos e as políticas que orientam as 

ações do grupo em relação aos acionistas, clientes e outros stakeholders.  

e)  Regras do jogo: regras implícitas, não escritas, difundidas por toda a Organização. 

f)  Clima: o sentimento que é gerado num grupo pelo layout físico e o modo que os 

membros da organização interagem uns com os outros, com clientes ou estranhos.  

g)  Habilidades natas: as competências especiais demonstradas ao realizar 

determinadas tarefas e a habilidade de fazer coisas, que são passadas de geração 

para geração sem necessariamente estarem articuladas por escrito.  

h)  Hábitos de pensamento, modelos mentais e paradigmas linguísticos: modelos 

cognitivos compartilhados que guiam as percepções, pensamentos e linguagem 

usadas pelos membros de um grupo e são aprendidas pelos novos membros no 

processo de socialização.  

i) Significados compartilhados: entendimento tácito que emerge quando os membros 

do grupo interagem.  
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j)  Metáforas ou símbolos integrativos: as formas pelas quais o grupo se desenvolve, 

que pode ser ou não apreciado conscientemente, mas estão incorporados em 

edifícios, layout dos escritórios e outros artefatos materiais do grupo.  

k)  Rituais e celebrações formais: maneiras pelas quais o grupo celebra eventos-chave 

que refletem valores importantes ou “passagens” dos seus membros, tais como 

promoção ou conclusão de projetos importantes. 

Quando se analisa essas categorias da cultura, nota-se que cultura implica em 

estabilidade estrutural do grupo. Outro elemento implícito no conceito de cultura é a 

padronização ou integração das categorias num grande paradigma ou gestalt que junta as 

várias categorias num nível mais profundo. A cultura de alguma forma implica que os rituais, 

clima, valores, e comportamentos aglutinam-se num todo coerente. Essa padronização ou 

integração é a essência do que se entende por cultura. A profundidade é outra característica de 

cultura, pois refere-se à parte mais inconsciente, menos visível e tangível. Finalmente, 

extensão é uma característica de cultura pois cobre todo o funcionamento do grupo. 

(SCHEIN, 2009). Desta forma, quando alguma coisa é cultural, não é somente compartilhada, 

mas é extensa, padronizada estável e também profunda. 

Do ponto de vista sociológico, a corrente funcionalista teve sua influência nos estudos 

organizacionais descritos nas obras de Durkheim (CABRAL, 2004). Esta influência faz com 

que a cultura seja vista como uma variável, isto é, algo que a Organização tem, em 

contrapartida com a abordagem antropológica que enxerga a Cultura Organizacional como 

uma metáfora ou algo que a Organização é (FREITAS, 2007). 

Esta autora estuda ainda a origem do conceito de cultura, conforme a antropologia 

cognitiva, afirmando que “ela é o conjunto dos conhecimentos que são compartilhados entre 

os membros de um grupo ou sociedade”. Para a antropologia simbólica, continua a autora, “a 

ênfase recai não sobre os conhecimentos, mas sobre os significados compartilhados, ao passo 

que a antropologia estrutural privilegia o estudo de processos psicológicos inconscientes, 

vendo a cultura como uma projeção universal da mente” (FREITAS, 2007). 

Entender a Organização como uma Cultura é reconhecer o papel ativo dos indivíduos 

na construção da realidade organizacional e no desenvolvimento das interpretações 

compartilhadas para suas experiências, o que leva o pesquisador a entender como o grupo cria 

sentido para suas experiências. Entretanto, ver a Cultura como uma variável, permite que ela 
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possa ser definida e instrumentalizada tal como a estratégia ou a estrutura, sendo mais um 

ingrediente sob o controle da direção e que pode ser alterado (FREITAS, 2007).  

Ainda conforme esta autora, a abordagem funcionalista é mais aceita, pois traz 

respostas pragmáticas aos desafios gerenciais e também às contribuições prescritivas e 

normativas.  

Cameron e Quinn (2011) afirmam que foram identificadas mais de 150 definições 

sobre cultura, mas os dois principais pilares são a vertente sociológica (organizações possuem 

uma cultura) e antropológica (organizações são uma cultura). Afirmam ainda que, na maioria 

dos estudos organizacionais, os autores concordam que o conceito de cultura se refere a 

valores tidos como certos, suposições subjacentes, expectativas e definições que caracterizam 

as organizações e seus membros. Desta forma, a versão funcional e sociológica predomina. 

Cultura é um atributo socialmente construído age como uma cola social juntando todos os 

elementos da organização juntos. Esta visão sociológica é igualmente corroborada por Freitas 

(2007) e Tanure (2005). 

Ainda na década de 1980, florescem os estudos de Edgar Schein, que também 

pesquisou a relação entre cultura e liderança. Em sua concepção, cultura organizacional é: 

Um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um 
grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e de 
integração interna. Esse padrão tem funcionado bem o suficiente para ser 
considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos 
membros como modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação a 
esses problemas (SCHEIN, 2009, p.16). 

 

Do ponto de vista desse autor, são essenciais o papel e a importância dos fundadores 

da organização no processo de moldar seus padrões culturais. Os primeiros líderes, ao 

desenvolverem formas próprias de resolver os problemas da organização, acabam por 

imprimir sua visão de mundo aos demais e também sua visão do papel que a organização deve 

desempenhar no mundo (SCHEIN, 2009). 

O papel dos fundadores é também abordado por Robbins (2004) ao afirmar que os 

fundadores são as fontes primárias da cultura organizacional. Para o autor, são eles que criam 

os costumes, as tradições, o modo geral de se fazer as coisas. São eles os responsáveis pelo 

impacto sobre a cultura inicial da organização, pois têm uma visão do que ela deve ser e não 

são limitados por costumes ou ideologias anteriores. 
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No que tange aos elementos da cultura de uma organização, assim como Robbins, 

Schein define alguns níveis por meio dos quais a cultura pode ser analisada, significando o 

grau pelo qual o fenômeno cultural é visível ao observador. Estes níveis, que podem ser vistos 

na Figura 3, variam de manifestações abertas muito tangíveis que se podem ver e sentir as 

suposições básicas, inconscientes e profundamente inseridas na essência da cultura: 

Nível dos artefatos: está na superfície e inclui os produtos visíveis do grupo, como a 

arquitetura do ambiente físico, sua linguagem, tecnologia, estilo de vestuário, maneiras de 

comunicação, manifestações emocionais, mitos e histórias contadas sobre a organização, lista 

explícita de valores, rituais e cerimônias observáveis. O “clima” é um tipo de artefato 

Nível das crenças e valores expostos: As crenças e valores e regras éticas derivadas 

funcionam para reduzir as incertezas em áreas críticas de funcionamento do grupo e são 

explicitamente articuladas porque servem como guia para orientar os membros do grupo em 

como lidar com certas situações e treinar os novos membros.  

Nível das suposições básicas: Nem todas as crenças e valores viram suposições 

básicas, mas apenas aquelas testadas e que continuam a funcionar como solução dos 

problemas do grupo. As suposições básicas tendem a não serem confrontadas e debatidas e 

por isso são difíceis de serem mudadas. A cultura como um conjunto de suposições básicas 

atua como um “mapa mental” que guia o comportamento de todos e gera conforto e 

confiança. 
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Figura 3 - Níveis de Cultura. 

Fonte: Schein (2009, p.23). 

 

Para Schein (1990), o conceito de Cultura Organizacional é recente, tendo sido usado 

por Katz e Kahn (1978), em sua publicação The Social Psychology of Organizations, 

referindo-se a papéis, normas e valores. O uso dos conceitos de normas de grupo e clima tem 

sido com mais frequência utilizado pelos pesquisadores da Psicologia. 

A cultura está sempre em evolução, pois sempre há alguma forma de aprendizado 

acontecendo sobre como se relacionar ao ambiente externo e como gerenciar as situações 

internas da organização. O aprendizado não é apenas cognitivo, é também emocional, uma 

vez que envolve o grupo em busca de soluções para os problemas apresentados pelos 

ambientes externo e interno, que venham a criar possíveis incertezas e ansiedades (SCHEIN, 

2009). 

Neste aspecto, Tanure (2012) concorda com Schein ao apresentar as dimensões 

racionais e emocionais do Modelo de Transformação, no qual Estrutura, Estratégia, Processos 

e Visão de Futuro representam os aspectos racionais e Pessoas, Cultura e Liderança, os 

aspectos emocionais. A autora defende que todos estes aspectos devem ser considerados 
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quando se analisa uma cultura e sobretudo quando se deseja um processo de transformação 

cultural.  

Em um processo de evolução, pode haver mudanças culturais nos artefatos e valores, 

sem que haja alterações nas suposições básicas, as quais tem a função de defender o grupo das 

incertezas. As suposições são consideradas como a parte mais profunda da cultura 

organizacional, que não sofre mudanças ou transforma-se muito lentamente (SCHEIN, 2009). 

O autor ainda sugere que o caminho para a compreensão da cultura organizacional está 

no entendimento das suposições básicas por meio de entrevistas complexas, observação e 

investigação conjunta. 

Do ponto de vista de Schein, se as pessoas da organização apresentarem vivências 

comuns, poderá existir uma forte cultura organizacional que deverá prevalecer sobre as várias 

subculturas das unidades. Por outro lado, subculturas podem surgir pela experiência vivida em 

cada departamento, que se podem se fechar em subculturas próprias com suas crenças 

compartilhadas específicas (SCHEIN, 2009). 

Tanure (2008) define a cultura organizacional como o jeito de ser e de fazer “de uma 

organização. O núcleo da cultura é constituído dos valores que, ao serem cotidianamente 

praticados, pavimentam as ações das pessoas e funcionam como “cola” das várias dimensões 

organizacionais”. A autora descreve estas dimensões como elementos da dinâmica 

organizacional, pois enxerga que “a empresa, como sistema vivo saudável, trabalha de forma 

integrada”.  

Em síntese, a cultura organizacional é formada pela história, práticas e hábitos de uma 

empresa. Para uma análise, e posterior mudança dessa cultura, dois pilares são fundamentais: 

a cultura do país e a liderança (TANURE, 2008). 

Por outro lado, a importância estratégica da cultura organizacional foi evidenciada no 

estudo de Santos (1998) que mostra o impacto da cultura no desempenho de empresas 

brasileiras do setor têxtil. Os resultados encontrados apontaram que a cultura está 

significativamente associada ao desempenho organizacional e que as empresas com cultura 

forte evidenciam melhor desempenho. 

Tanure (2005) corrobora o argumento da importância estratégica da cultura e 

argumenta que, em princípio, que a congruência entre a estratégia e a cultura organizacional 

produz melhor performance empresarial.  
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Em relação aos elementos da cultura organizacional, esta autora mostra como eles 

funcionam de forma a concretizar o tema cultura para poder ser tratado e facilmente 

reconhecido. Pode-se, desta forma, conceituar a cultura por meio de seus elementos. 

No Quadro 1, os elementos essenciais da Cultura são mostrados de forma comparativa 

entre os autores, destacando-se o grau de tangibilidade de cada visão. 

 

Quadro 1 - Elementos da Cultura Organizacional.  

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

A importância da compreensão da cultura organizacional é evidenciada por Alvesson e 

Sveningsson, quando afirmam que grande parte dos estudos em mudança organizacional 

envolve, de alguma forma, o tema da cultura organizacional. Muitas vezes, a Cultura é vista 

como o principal ponto a ser mudado ou, no mínimo, algo que é crucial a ser considerado a 

fim de tornar a mudança possível. De fato, uma das principais razões por que os esforços em 

mudança organizacional geralmente não se materializam como o planejado é a negligência 

com os aspectos da cultura organizacional (ALVESSON & SVENINGSSON, 2008). 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1  DEFINIÇÕES 

 

 

O presente estudo foi realizado por meio de estudo de caso que, pela sua natureza, tem 

foco nos aspectos qualitativos e não quantitativos.  

O uso da pesquisa qualitativa justifica-se pelas possibilidades de se explorar de forma 

mais profunda as questões das ambiguidades, contradições organizacionais, bem como gerar 

descrições mais globalizantes e ricas se comparadas com a visão estrutural mais precisa e 

rígida da pesquisa quantitativa (SANTOS, 2004). 

Segundo Freitas (2007), a pesquisa qualitativa é influenciada pelos Funcionalistas. 

Conforme esta abordagem, o pesquisador deve considerar o grupo ou sociedade como um 

todo e observar como as práticas, crenças e outros elementos funcionam para manter a 

estrutura social. Santos argumenta que: 

diversos são os estudos realizados em abordagem qualitativa e representam 
parte significativa das abordagens sobre Cultura Organizacional. As 
técnicas mais empregadas neste tipo de abordagem são: análise de 
conteúdo, entrevistas abertas, pesquisas de arquivos, observação 
participativa (SANTOS, 2004, p. 15). 

 

Segundo Severino (2007), a pesquisa, quanto aos seus objetivos, pode ser exploratória, 

descritiva ou explicativa. A primeira busca levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando um campo de trabalho e mapeando as condições para sua manifestação. A 

explicativa busca identificar as causas, seja por meio de método experimental ou pela 

interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. 

A presente pesquisa enquadra-se na primeira categoria pois visa levantar informações 

sobre a percepção dos líderes em relação ao impacto da cultura sobre a mudança 

organizacional da empresa em estudo. 

Uma das maneiras de implementar a pesquisa exploratória é por meio do estudo de 

caso, que é um método de investigação científica que enfoca indivíduos, organizações, 

processos, instituições ou eventos. É uma maneira de investigar um tópico empírico, seguindo 
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um conjunto de procedimentos pré-especificados, recomendado quando as questões de 

pesquisa referem-se a “como?” ou “por quê?” (YIN, 2010). O autor rebate às críticas feitas ao 

método e, especialmente no que diz respeito a generalização, argumenta que um experimento 

incorre no mesmo risco. 

A definição técnica, conforme o autor, começa com o escopo do estudo de caso, “é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente evidentes”. (YIN, 2010). 

 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

A Organização de estudo é um grupo nacional de grande porte, composto por mais de 

30 empresas. Atua na prestação de serviços, sendo considerada a maior companhia privada do 

setor em que atua. Possui uma história de sucesso e crescimento sustentável desde sua criação 

há mais de cem anos. Nesta pesquisa, esta Organização será denominada de Empresa Alpha e 

alguns dados serão dissimulados para não permitir a identificação da empresa. 

A Empresa Alpha está se preparando para crescer e manter seus resultados em níveis 

competitivos e que permitam sua perenidade e sua liderança, por meio de seu Presidente, 

pretende implementar mudanças na gestão e na cultura que suportem as estratégias de 

desenvolvimento. Acredita que o que foi feito até agora e deu resultado não garantirá o 

sucesso futuro. 

A Empresa Alpha está se preparando para crescer e manter seus resultados em níveis 

competitivos e que permitam sua perenidade e sua liderança, por meio de seu Presidente, 

pretende implementar mudanças na gestão e na cultura que suportem as estratégias de 

desenvolvimento. Acredita que o que foi feito até agora e deu resultado não garantirá o 

sucesso futuro. 

A empresa conta com quase 8.000 colaboradores e 800 gestores, distribuídos nos 

níveis de Presidente, Vice-Presidentes, Presidentes das Controladas, Diretores, Gerentes, 

Coordenadores, Líderes de Nível Superior e Líderes de Nível Técnico. Neste estudo, foram 

ouvidos os gestores até nível de gerência (cerca de 160 pessoas), por meio de amostragem. 
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3.3  COLETA DE DADOS 

 

 Esta pesquisa fez parte de um projeto de Gestão de Transformação Cultural na 

organização pesquisada, desde agosto de 2012 e ainda em andamento. O projeto, vinculado às 

áreas de conhecimento de cultura organizacional, estratégia e liderança, teve por finalidade 

mapear os traços culturais que orientam as práticas organizacionais vigentes na organização, 

desenvolvendo as lideranças para uma ação conectada às estratégias da organização. A equipe 

do projeto é composta por 5 pessoas, acadêmicos e consultores da Betania Tanure 

Associados. 

As entrevistas e entrevistas e Grupos de Foco foram conduzidas pela equipe 

responsável pelo projeto, coordenada pela autora desta pesquisa. As entrevistas tiveram 

duração média de uma hora e meia, sendo registradas pela equipe de pesquisa de forma a 

manter-se o máximo possível fiel ao relato dos entrevistados. Posteriormente, foram 

analisadas e categorizadas permitindo a significação das informações.  

Os grupos de foco tiveram a duração de 4h e os próprios participantes registraram suas 

percepções, coordenados pela equipe de pesquisa que os estimulou na expressão de suas 

percepções sobre a Organização. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas fontes primárias (entrevistas e grupo de foco) 

e fontes secundárias (dados documentais). 

O roteiro utilizado faz parte do conjunto de instrumentos utilizados pela Consultoria 

BETANIA TANURE ASSOCIADOS, tendo sido pré-textado em pesquisas anteriores sobre 

este tema . 

Seguindo o roteiro, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com uma 

amostra de 160 líderes da Organização. Foram realizadas individualmente com os executivos 

da alta direção e por meio de Grupo de Foco (10), com 15 pessoas em cada grupo, totalizando 

150 gerentes e 10 entrevistas.  

Foi firmado o compromisso da confidencialidade com todos os entrevistados, com o 

objetivo de preservar o anonimato e permitir mais liberdade de expressão. Para apresentação 

dos dados, cada entrevista recebeu um código: 
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CARGO CÓDIGO N. Entrevistas 

Conselheiro ENT1 1 

Presidente ENT2 1 

Vice-Presidente ENT3 1 

Presidente de Controlada ENT4 e ENT5 2 

Diretor ENT6 a ENT10 5 

Gerentes GF1 a GF10 150 

 

 

As entrevistas seguiram um roteiro pré-determinado (Apêndice A). Entretanto, uma 

parte da entrevista foi mantida não diretiva, na qual o entrevistador se manteve na escuta com 

base no discurso livre do entrevistado, praticando-se um diálogo aberto para criar um clima 

descontraído e deixar o informante à vontade (SEVERINO, 2007). 

Grupo de Foco é uma técnica consagrada de pesquisa qualitativa para coletar dados 

por meio da interação do grupo sobre um tópico determinado pelo pesquisador. A interação 

do grupo é determinante fonte de informação (MORGAN, 1996, p.130 apud LEITÃO, 2003). 

O roteiro seguido nos Grupos de Foco foi o mesmo das entrevistas individuais 

De forma complementar às entrevistas e grupos de foco, foram analisados documentos 

da Organização (Relatórios Anuais, Site na Web, Relatórios de Gestão, Estrutura 

Organizacional, Principais Projetos, Resultados de Pesquisas internas e externas, Resultados 

de certificações, Relatórios de Planejamento Estratégico, Indicadores de Desempenho e 

Gestão, Exemplares de veículos de Comunicação, Código de Ética), com o propósito de obter 

informações adicionais. 

Tanto a coleta quanto o tratamento dos dados foram realizados pela equipe coordenada 

pela pesquisadora. 
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3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

O tratamento dos dados foi realizado por meio da análise de conteúdo, que, de acordo 

com Bardin (1977) refere-se a 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens.  

 

É, portanto, uma maneira de buscar a compreensão e dar forma às comunicações. Ou 

seja, segundo a autora, é possível colocar em evidência os aspectos subjetivos de uma 

mensagem, indo além do conteúdo objetivo explicitado pelos entrevistados. 

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo possui duas funções que podem ou não se 

dissociar quando colocadas em prática. A primeira diz respeito à função heurística, ou seja, a 

análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta. A 

segunda se refere à administração da prova, em que hipóteses, sob a forma de questões ou de 

afirmações provisórias servem de diretrizes apelando para o método de análise de uma 

confirmação ou de uma informação.  

Caregnato (2006) afirma que a maioria dos autores refere-se à Análise de Conteúdo 

como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática 

e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu 

contexto social. Este texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca 

categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão 

que as representem. 

As fases da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), são: pré-análise; exploração 

do material; e tratamento dos resultados: inferência e interpretação.  

Na primeira fase é estabelecido um esquema de trabalho e seu objetivo é a 

sistematização de procedimentos. A segunda fase consiste no cumprimento das decisões 

tomadas na fase anterior, e finalmente na terceira etapa, o pesquisador trabalha com as 

informações obtidas para dar a elas significado e validade.  
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Seguindo esta sequência, após a realização das entrevistas e dos grupos de foco, foram 

realizadas leituras do material até que os pontos essenciais se destacassem e uma 

categorização ganhasse significado e sentido aos objetivos deste estudo, referente a percepção 

da liderança sobre os fatores impulsionadores e restritivos da cultura sobre a mudança 

organizacional. 

Partiu-se da percepção da liderança sobre os elementos da cultura que impulsionam ou 

favorecem e aqueles que restringem ou dificultam a mudança organizacional. Após sua 

leitura, realizou-se a categorização das informações correspondentes à terceira etapa proposta 

por Bardin (1977) que consiste na inferência e interpretação, na qual o pesquisador trabalha 

com as informações obtidas para dar a elas significado e validade.  

As informações consolidadas foram categorizadas em dois grupos: Fatores 

Impulsionadores, ou seja, aqueles elementos percebidos na Cultura que facilitam a mudança 

organizacional; e Fatores Restritivos, aqueles elementos da cultura que dificultam a mudança 

organizacional na percepção dos entrevistados. 

Esta categorização foi trazida por Lewin (1965) e citada por Hernandez e Caldas 

(2001) e Aguiar (2005). Segundo Lewin, as organizações podem ser consideradas processos 

em equilíbrio , pois está sujeita a um conjunto de forças opostas na mesma intensidade que 

mantém o sistema estacionário. As mudanças ocorreriam quando uma das forças superasse a 

outra em intensidade, deslocando o equilÍbrio para um novo patamar.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1  CONTEXTO EXTERNO E INTERNO DA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 

 

 

A Empresa Alpha é considerada uma das maiores de seu setor. Foi constituída em 

1912 como resultado da fusão de quatro pequenas empresas que atuavam no interior paulista. 

Nesse período de 100 anos, teve diversas etapas na sua a história societária. Após 15 

anos sob controle privado nacional, foi incorporada por um grupo norte-americano, 

permanecendo sob seu controle até 1964, quando passou a ser controlada por um grupo estatal 

controlado pela União Federal. Em 1975, seu controle acionário foi transferido para uma 

empresa estatal do seu estado de atuação. Em 1997, por meio de processo de privatização, 

passou para o atual grupo controlador, totalmente nacional, composto por um expressivo 

grupo brasileiro e os maiores fundos de pensão do País. 

A partir de sua privatização, a empresa teve um histórico crescente e bem sucedido de 

crescimento orgânico e por aquisições, hoje totalizando mais de 30 empresas. Estas 

aquisições, entretanto, não foram alvo de integração das suas culturas de forma estruturada. 

Em 2004, sua principal estratégia de crescimento ocorreu por meio do incremento de 

suas ações no mercado - sua Oferta Pública Inicial (IPO). Após a privatização, este foi seu 

segundo maior desafio, ambos marcados por ações de mudança nos elementos de seu sistema 

organizacional como processos, estrutura e pessoas. 

Em 2008, a Empresa Alpha criou uma empresa especializada em negócios 

sustentáveis, considerando a demanda e importância estratégica deste segmento. 

Atualmente, a Empresa Alpha conta com quase 8.000 colaboradores e 800 gestores, 

divididos em Presidente, Vice-Presidentes, Presidentes das Controladas, Diretores, Gerentes, 

Líderes de Nível Superior e Líderes de Nível Técnico, Coordenadores e Supervisores. 

As empresas são divididas por Unidades de Negócio, agrupadas em quatro atividades. 

Em seu principal negócio, a empresa é líder de seu segmento com 13% do market share, que 

juntas atendem 559 municípios. 

A Empresa Alpha vem atuando com um planejamento estratégico estruturado, liderado 

por uma diretoria ligada à Presidência que articula as ações emanadas pelo Conselho de 
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Administração junto às Unidades de Negócio. Como fundo corporativo, sua Visão, Missão e 

Princípios se estendem a todas as empresas do Grupo.  

Schein (2009) afirma que os valores declarados fazem parte dos artefatos da 

Organização. Uma crença declarada da Empresa Alpha é compreender a sua responsabilidade, 

em um sentido mais amplo, e, com visão integrada, inclusiva e interdependente, de contribuir 

para a elevação dos padrões de produção, educação, saúde, segurança, qualidade de vida e 

desenvolvimento humano. Acreditam ainda que a perenidade do negócio e o futuro da 

humanidade dependem cada vez mais do equilíbrio entre a busca de resultados econômicos, e 

a capacidade da sociedade e da natureza suportarem o crescimento.  

A ambição da Empresa Alpha para 2015 é consolidar a liderança no seu setor, com 

criação de valor para os acionistas superior a do mercado, por meio de ações focadas no 

crescimento contínuo. 

Atualmente a Empresa Alpha se prepara para seu terceiro grande desafio, de crescer 

vigorosamente e enfrentar a mudança no contexto do seu setor, mantendo-se na liderança do 

setor. Prepara-se para entrar em seu terceiro grande desafio estratégico, alinhando seus 

sistemas de governança, e as diversas dimensões do seu modelo de gestão a exemplo da 

estratégia, estrutura e processos, inclusive de Recursos Humanos, para consolidar sua posição 

em um cenário competitivo. Para isso, decidiu investir na transformação da sua Cultura e do 

estilo de Liderança que darão vida e consistência às dimensões de processos, estrutura, 

estratégia e pessoas. 

A Empresa Alpha iniciou, no ano de 2011, o Projeto Transformação, com foco nos 

aspectos hard como revisão de processos e estrutura organizacional. Entretanto, todo avanço 

nestas dimensões chega num impasse quando se depara com a questão das pessoas: para 

implementar os novos processos e fazer “rodar” a nova estrutura, com seus papéis e 

responsabilidades, é necessária uma mudança na atitude e comportamento de seus 

colaboradores – inspirados pelo exemplo de sua liderança, cujo estilo de gestão molda a 

cultura vigente. 

Assim, os aspectos relacionados a Cultura e Liderança precisam ganhar foco para 

sustentar o sucesso das transformações necessárias, razão do objeto desta pesquisa.  

Entretanto, a transformação incomoda as pessoas que saem da sua zona de conforto e 

pode gerar uma resistência natural, consciente e inconsciente, ao rompimento de traços 

culturais de uma organização bem sucedida. A liderança que conduziu a organização até o seu 
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estágio de sucesso atual deverá ter seu estilo alavancado com competências que sustentem 

uma nova prática de gestão. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.2.1  FATORES IMPULSIONADORES 

 

 

Na percepção da liderança, um dos elementos que impulsionam a mudança é o 

patrocínio da alta direção. 

A Empresa Alpha tem, na figura de seu principal líder, uma atitude de entusiasmo pelo 

business e de compreensão estratégica, que deverá ser potencializado em apoio ao processo de 

transformação. O principal executivo dirige a organização desde 1998, logo após sua 

privatização, tendo sido responsável pelo crescimento sustentável que a empresa demonstra 

anualmente através da publicação de seus resultados. Ele acredita que precisa implementar 

mudanças na Organização: 

Temos excelentes resultados, temos uma história de crescimento mas os 
resultados passados não garantem os futuros. A razão: sinergia estruturada. 
Em 2002 foi criada a Holding. Os negócios eram administrados 
individualmente. Tinha a sinergia da empresa única, redução de custos, 
balanço consolidado. Mudamos a estrutura, os processos. Agora temos que 
trabalhar na parte mais gostosa, e difícil, que é comportamento e liderança. 
Importante praticar e compartilhar comportamentos. Não quero que este 
projeto seja um projeto da cúpula. Quero o commitment de todos com isso. 
Temos que mudar e acredito nisso, quero que todos participem. (ENT1) 

O Presidente está apoiando esta mudança, e se ele apoia, nós também 
apoiamos. (GF3) 

 

A Empresa Alpha mudou sua estrutura, transformando-a em matricial, com o 

propósito de prepará-la para atingir suas metas de crescimento. Além disso, já iniciou e 

anunciou que os aspectos relacionados a cultura e liderança ganharão foco. Estes fatos 

fizeram com que a liderança percebesse e acreditasse na intenção da empresa, na figura de seu 

principal líder, de implementar transformações organizacionais.  
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Achamos importante esta iniciativa da companhia pois mostra que a alta 
direção está preocupada com a situação atual e os rumos para o futuro. 
(ENT2) 

 

Outro fator impulsionador é o engajamento das pessoas. Elas demonstram orgulho de 

terem feito a “virada” da empresa com sucesso, quer no momento da privatização, quer no 

momento da abertura de capital (IPO). Os resultados econômicos da Empresa Alpha 

demonstram que a empresa tem uma saúde financeira, mostra solidez e a geração de valor 

para acionista é um direcionador na conduta da companhia. 

Eu tenho ações desta empresa porque ela é diferenciada nos dividendos que 
para aos acionistas, este é um diferencial da nossa companhia. (ENT3) 

 

As pessoas demonstram, referente a este engajamento, características como garra, 

determinação, espírito de realização e foco em resultados: “Se temos de fazer, vamos fazer 

diferente e melhor”. É alto o grau de envolvimento para atender às demandas dos 

consumidores.  

A gente sabe de todos os problemas que a empresa tem e a gente falando 
parece até que estamos reclamando, mas é porque a gente gosta da empresa 
e fazemos o que for preciso para não deixar a peteca cair, temos 
responsabilidade e o que depender de nós, a gente faz. (GF8) 

 

De fato, o engajamento, o orgulho e identificação com a empresa foi perceptível e 

evidente na maioria das entrevistas e grupos de foco.  

Relacionado ao fator engajamento, o orgulho de pertencer foi outro fator 

impulsionador identificado. A liderança entrevistada apontou que a Organização possui uma 

marca respeitada e reconhecida no mercado, o que traz as pessoas um sentimento de orgulho 

de pertencer a este Grupo. 

Aqui temos profissionais qualificados e temos consciência que prestamos 
um serviço essencial à sociedade. Minha mãe se orgulha muito de eu 
trabalhar aqui. No interior, trabalhar nesta empresa te concede um status e 
um respeito..... (ENT5) 

Trabalho há 31 anos nesta empresa, já participei das mudanças que ela teve 
e agora é mais uma. Já passei por várias áreas, agora estou com um desafio 
de gerenciar uma Unidade de Negócio que precisa trazer receita. (ENT 10) 
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Aliado a este orgulho de pertencer, verificou-se a percepção de orgulho da história de 

sucesso da Organização e sensação de solidez que ela passa a seus colaboradores e públicos 

relacionados. 

Meu pai trabalhou aqui e tenho orgulho de ter conseguido entrar aqui e 
construir uma carreira. É uma empresa sólida, com mais de 100 anos de 
história muito respeitada, principalmente nas cidades do interior do estado 
de São Paulo. (GF9) 

 

O comprometimento identificado como facilitador da mudança foi mais evidenciado 

na “base”. A expressão da energia mobilizadora para mudança ficou mais evidente nos níveis 

intermediários da liderança do que nos mais estratégicos. 

Já trabalhei na área de Suprimentos e depois na Operação e posso afirmar 
que o pessoal da base arruma uma força para superar os obstáculos que é 
admirável, estão sempre dispostos a fazer mais. (ENT 8) 

 

Schein (2009) considera que os valores explicitados são aspectos da cultura que 

denomina de artefatos, os aspectos mais visíveis da Organização. Neste sentido, a Empresa 

Alpha possui um Código de Ética claramente escrito e amplamente divulgado, acessível a 

todos os stakeholders, que é considerado um fator que facilita e sustenta qualquer ação que a 

empresa venha a fazer: 

A empresa tem um código de ética e não é somente papel, tem uma 
preocupação com que as coisas sejam feitas de forma correta por aqui. A 
empresa é reconhecida por sua lisura ética. (ENT4) 

 

A liderança percebe como fator impulsionador o investimento da Empresa Alpha em 

projetos que trazem inovações tecnológicas: 

Temos vários projetos, que são inovadores, alguns para recuperar coisas que 
não fizemos no passado. São importantes porque nos coloca a frente do que 
tem de moderno em termos de tecnologia e a empresa está investindo nisso. 
(ENT6) 

 

O foco em sustentabilidade foi identificado como um fator impulsionador. De fato, na 

área de sustentabilidade, a Empresa Alpha fé ganhadora de prêmios e certificações neste tema. 

A Empresa Alpha integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE – Bovespa)  
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Sabemos que esta empresa se preocupa com sustentabilidade na prática, 
com ações possíveis e não é aquele discurso ecochato que muitos 
executivos tem por aí. (GF12) 

 

O foco em certificações e processos estruturados foi outro impulsionador identificado. 

A empresa é reconhecida no mercado e por meio de certificações de seus processos e pela sua 

excelência técnica. 

Os entrevistados apontam as certificações e controles decorrentes que a companhia 

possui como fatores impulsionadores. De fato, a Empresa Alpha é ganhadora de diversos 

prêmios e certificações de forma consistente, sendo reconhecida no mercado pela qualidade 

de seus processos.  

Em gestão, é ganhadora do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão, e Alinhamento da 

Gestão à Lei Sarbanes-Oxley. 

A empresa é reconhecida no mercado porque ganha muitos prêmios em 
áreas distintas e isto nos dá satisfação. (ENT10) 

A Empresa Alpha tem muitas certificações em seus processos e eles são 
estruturados, o que não quer  dizer que possam ser melhorados, mas pelas 
exigências legais e do órgão regulador, temos que ter processos 
mensuráveis e auditáveis, com indicadores. (ENT8) 

 

Ainda apontado como fator facilitador da mudança, a qualificação e competência 

técnica dos profissionais da Organização teve destaque nas entrevistas, bem como o 

comprometimento dos colaboradores da base. 

Os profissionais são qualificados e preparados. O mercado reconhece isto, 
trabalhar nesta empresa é bom para o curriculum profissional... (ENT7) 

A gente pode até falar mal da empresa mas é porque a gente gosta e ama 
isto aqui, acordamos no meio da madrugada para resolver os problemas se 
precisar, varamos a noite e no dia seguinte estamos trabalhando 
normalmente. (GF3) 
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4.2.2 FATORES RESTRITIVOS 

 

 

A Empresa Alpha possui uma Visão de Futuro declarada e divulgada mas a totalidade 

da liderança entrevistada não se refere a ela. A liderança sente falta de direcionadores mais 

específicos. 

No curto prazo, sabemos que a companhia será líder nacional no seu 
mercado de atuação. A longo prazo, é ser referencia mundial. Também 
assistimos a empresa  investir em renováveis e ações de sustentabilidade, de 
forma séria e consistente. Mas não sabemos como chegaremos nesta 
liderança do setor, se por aquisição, crescimento, não sabemos, então cada 
um faz como acha que deve ser feito, não estamos tendo uma única direção. 
(GF2)  

Temos questões culturais relativas à Liderança, os novos que chegam 
tentam mudar, mas são casos isolados. O Vice Presidente da área 
Operacional está conseguindo delegar. Ele de fato, colocou a 
responsabilidade no colo de cada um. Um grande problema da cultura é a 
falta de delegação de verdade pois todos acham que precisam saber de 
detalhes. (GF10) 

 

O estilo da liderança da Empresa Alpha foi apontado como centralizador, os líderes 

delegam muito pouco e não incentivam suas equipes nas iniciativas, uma vez que criticam os 

erros e dão pouco espaço para iniciativas diferentes daquelas originadas por eles próprios. 

As coisas funcionam top down, é necessário envolver as pessoas. Todos tem 
informações mas os gestores precisam traduzir estas informações, conversar 
com as pessoas. A liderança na companhia não é mobilizadora e deve ser 
preparada para conversar com o colaborador, fazê-lo acreditar. (GF1) 

A empresa Alpha, por ser de grande porte, necessita de um melhor 
planejamento entre todas as  áreas/empresas envolvidas para que o objetivo 
seja alcançado de uma forma menos impactante tanto para as lideranças 
como para as equipes. Não tem sinergia entre as diferentes áreas e tem 
muitos feudos. Cada área é bastante eficiente e unida dentro dela mesma 
mas se isola nela mesma e não quer saber dos resultados ou colaboração 
com as demais áreas. (GF5) 

 

Foi identificada a pouca disposição da liderança para implementar mudanças de fato. 

Um exemplo disto foi a mudança na estrutura organizacional, proposta e desenhada por uma 

consultoria externa para dar suporte ao desenvolvimento dos negócios, visando o crescimento 

estrategicamente planejado. A nova estrutura é matricial, onde há um duplo reporte de função. 



  47

Mas a estrutura nova ainda não foi totalmente implementada e as pessoas agem como se nada 

tivesse mudado: 

As Unidades de Negócio eram de fato muito diferentes e as pessoas 
percebem, a estrutura mudou mas as áreas ainda são como feudos, falta ter 
uma visão mais sistêmica. O desenho da estrutura está OK, mas as barreiras 
culturais continuam. Alguns gestores ainda continuam fazendo o que faziam 
na estrutura antiga, delegando funções que já são de outra área mas eles têm 
dificuldade em se relacionar com as novas áreas transversais. (ENT9)  

 

Os líderes entrevistados acreditam na intenção de mudança da empresa, entretanto, 

temem que as ações possam não ter continuidade pois poucas mudanças são, de fato, 

implementadas 

.....Aqui já tivemos vários projetos que não deram em nada. A gente 
acredita e se entusiasma com a possibilidade de mudança mas depois acaba 
perdendo a força e morrendo na praia..... (ENT10) 

A empresa não é empreendedora, é conservadora, vive do histórico de 
sucesso. As propostas de novos processos param. (GF6) 

 

A Empresa Alpha tem um passado de sucesso e realizações, é reconhecida no mercado 

e possui premiações e certificações. O lado sol deste aspecto é traduzido pelo orgulho que a 

liderança e os colaboradores sentem pela empresa. Entretanto, o lado sombra desta situação 

traz o que as lideranças apontaram como atitude arrogante: 

Dependendo do processo, temos 20 anos de pausa, de atraso. Na medida em 
que começamos a olhar melhor prática mundial e de nossos concorrentes, 
vimos o tanto que estamos defasados em relação a eles em alguns pontos. 
Estamos defasados em relação a muita coisa, as pessoas não gostaram de 
ouvir, pois nossa cultura é de que somos os melhores. (GF7) 

Nenhum líder gosta muito de ouvir. Quando se deparam com isso, que 
estamos defasados em relação a muita coisa, as pessoas não gostaram de 
ouvir, pois nossa cultura é de que somos os melhores. (GF4) 

 

Os líderes entrevistados apontam que a empresa possui um mindset de departamento e 

muita dificuldade em trabalhar com a estrutura matricial, recém implantada. Esta 

característica dificulta a visão de cliente, a visão integrada dos processos e gera pouca sinergia 

entre as diferentes áreas: 

.....Às vezes tem 3 pessoas de diferentes áreas no mesmo cliente, cada um 
tratando do seu pedacinho, o que mostra que somos pouco integrados e 
ainda pensamos como departamento e não como empresa. (ENT7) 
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Um fator comum na percepção da liderança da Organização em estudo foi a existência 

de feudos, que são criados e mantidos por causa e/ou reforçando a falta de cooperação e a 

pouca integração entre seus líderes e, consequentemente, entre suas respectivas equipes.  

Aqui a gente se dá muito bem dentro de cada Vice-Presidência, mas o 
problema são as outras áreas que não cooperam com a gente e dificultam o 
processo. Então temos que criar nossos processos para resolver nossos 
problemas, pois temos resultados a entregar. (GF10) 

 

Se, por um lado, o foco em processos e sua consequente premiação é percebido como 

fator facilitador da mudança – pela capacidade de se organizar as iniciativas, este mesmo 

ponto gerou uma contrapartida restritiva, uma vez que estes mesmos processos podem 

dificultar a implementação de iniciativas de mudança pela burocratização e lentidão. 

Eu estranhei quando entrei aqui há 2 anos, vindo do mercado financeiro. Os 
processos são lentos e para implementar ações, temos muitas vezes, que 
contornar as normas internas para conseguir realizar as tarefas. Não temos 
agilidade e rapidez em nada..... (GF3) 

 

A lentidão na resposta aos desafios é percebida também pelo atraso com que as 

inovações tecnológicas chegaram até esta Organização.  

Ninguém comenta isto abertamente, mas nosso concorrente Y é mais ágil, já 
trouxeram as inovações há mais de 3 anos e somente agora é que temos um 
projeto para melhorar este processo..... (GF3) 

Já deveríamos ter reagido à mudança, que está chegando a nós tardiamente. 
Sempre achamos que somos os melhores e agora temos que correr atrás do 
prejuízo... (GF2) 

O próprio setor é mais lento às mudanças do que as exigidas num outro 
ramo, somos lentos porque o mercado sempre foi mais estável e agora o 
cenário é diferente. (GF9) 

 

A falta de meritocracia foi um fator apontado como restritivo ao processo de mudança. 

A Organização ainda tem resquícios da gestão estatal em que as pessoas recebem 

remuneração atrelada ao tempo de casa e não ao desempenho avaliado, representado por 

fatores como anuênios e quinquênios, recebidos ao se completar determinado tempo 

trabalhando na empresa. Este tipo de fator dificulta a prática da meritocracia na qual as 

pessoas recebem reconhecimento por seu próprio mérito. 
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A meritocracia, segundo Barbosa (1999), se destaca entre as soluções debatidas tanto 

no meio corporativo como no acadêmico, pelo seu potencial de ajudar a reter talentos em 

mercados competitivos, revelando os melhores e desafiando-os a mostrar o seu melhor. Ao se 

basear no mérito para reconhecer e remunerar de forma compatível com a entrega dos 

resultados, a gestão de pessoas busca conciliar e satisfazer as expectativas das pessoas e das 

organizações. 

Este autor definiu meritocracia como um “conjunto de valores que rejeita toda e 

qualquer forma de privilégio hereditário e corporativo, permitindo que os indivíduos sejam 

avaliados e valorizados independentemente de suas trajetórias e biografias sociais”. Assim 

sendo, a projeção social, crescimento, reconhecimento e promoções são condições 

conquistadas por meio do mérito de cada um e avaliadas por critérios pré-estabelecidos 

(BARBOSA, 1999). 

Aqui as pessoas ganham aumentos salariais por causa da antiguidade, nem 
sempre pela competência. Também importa quem é amigo e preferido do 
chefe, que toma cerveja com ele e acaba sendo preferido em relação a 
outros..... (GF3) 

 

Um aspecto importante identificado na percepção dos gestores refere-se ao tratamento 

de erros, há uma acomodação e medo de decidir pois o erro é tratado menos como fonte de 

aprendizagem e mais como inadequação pessoal e incompetência profissional.  

Temos uma reunião gerencial que é chamada de reunião do pelourinho. As 
apresentações são feitas mostrando-se apenas o que deu certo, os resultados 
positivos. Se tem algum problema, eles não são apresentados nem 
discutidos pois ninguém quer apanhar. Então o erro é jogado para baixo do 
tapete e vive-se de aparências. (GF4). 

As lideranças mantêm pessoas de baixo desempenho em sua equipe porque 
é muito difícil substituir os demitidos e premiar os melhores. (GF1) 

 

Ainda em relação aos aspectos relacionados à liderança, um fator restritivo 

identificado na análise dos dados refere-se a centralização do processo decisório. 

Por mais que se tente, aqui ainda é manda quem pode e obedece quem tem 
juízo, as decisões são tomadas pelo Presidente e seus diretos. Já tentei 
decidir por minha conta mas meu chefe me deu bronca, dizendo que eu não 
podia ter feito isso sem falar com ele. Então agora eu levo tudo para ele 
decidir. (GF6) 
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Outro fator preponderante é o risco empresarial pela falta de sucessão planejada. 80% 

das posições chave de liderança não tem sucessores prontos no curto prazo (menos de dois 

anos), incluindo o Presidente e seus diretos. Desde fevereiro deste ano uma nova Diretoria de 

Recursos Humanos foi contratada para os aspectos voltados à Transformação Cultural, à 

melhoria dos processos de gestão de pessoas que dão suporte às mudanças, mas ainda não tem 

resultados. 

A seguir (Quadro 2) é apresentada uma síntese com os fatores impulsionadores e 

restritivos à transformação, na percepção da liderança: 

 

IMPULSIONADORES RESTRITIVOS 

Patrocínio da Alta Direção Falta de clareza no direcionamento estratégico 

Engajamento das pessoas Estilo da liderança centralizador, não implementa mudanças 

Orgulho de pertencer Arrogância 

Orgulho da história e solidez Mindset de departamento 

Comprometimento da “base” “Feudos” e Falta de integração da liderança 

Código de Ética Lentidão na resposta aos desafios 

Projetos Inovadores Falta de meritocracia 

Foco em sustentabilidade  Intolerância ao erro 

Certificações – Foco em Processos Centralização do processo decisório 

Qualificação técnica Falta de processo sucessório 

 
Quadro 2 - Fatores Impulsionadores e Restritivos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013 

 

 

Tanure (2008, 2012) sintetiza em seu modelo, descrito na Figura 2, as forças da 

transformação que constituem os elementos organizacionais, dentre eles os chamados hard a 

exemplo de estrutura, estratégia e processo; e os chamados soft como cultura, pessoas e 

liderança.  

A análise deste equilíbrio entre lado soft e hard, identificados nos dados deste estudo, 

são mostrados no Quadro 3. 
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IMPULSIONADORES RESTRITIVOS 

Fatores Dimensões Fatores Dimensões 

Patrocínio da Alta Direção Liderança-Soft Falta de clareza no 
direcionamento estratégico 

Estratégia - Hard 

Engajamento das pessoas Pessoas - Soft Estilo da liderança 
centralizador, não 
implementa mudanças 

Liderança - Soft 

Orgulho de pertencer Cultura - Soft Arrogância Cultura - Soft 

Orgulho da história e solidez Cultura - Soft Mindset de departamento Cultura - Soft 

Comprometimento da “base” Pessoas - Soft “Feudos” e Falta de 
integração da liderança 

Liderança - Soft 

Código de Ética Cultura - Soft Lentidão na resposta aos 
desafios 

Processos - Hard 

Projetos Inovadores Processos - Hard Falta de meritocracia Pessoas - Soft 

Foco em sustentabilidade  Estratégia - Hard Intolerância ao erro Cultura - Soft 

Certificações – Foco em 
Processos 

Processos - Hard Centralização do processo 
decisório 

Estrutura - Hard 

Qualificação técnica Pessoas - Soft Falta de processo 
sucessório 

Pessoas – Soft 

 
Quadro 3 - Análise das dimensões Hard e Soft 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013 

 

 

Observa-se que 60% dos fatores impulsionadores e 70% dos fatores restritivos 

referem-se aos aspectos soft dos elementos organizacionais, aqueles com menor tangibilidade 

e possibilidade de mensuração, mais subjetivos.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa, o propósito foi identificar se há prontidão para mudança em uma 

empresa brasileira de grande porte, na percepção que seus líderes tem sobre a cultura 

organizacional. Como desdobramento desse propósito e com base na análise de diferentes 

abordagens em Cultura Organizacional, este estudo teve como objetivos específicos: 

 Identificar que elementos da cultura impulsionam ou favorecem a mudança 

organizacional. 

 Identificar que elementos da cultura restringem ou dificultam a mudança 

organizacional. 

Os resultados mostraram os seguintes fatores impulsionadores para mudança 

organizacional, na percepção de seus líderes: patrocínio da alta direção, engajamento das 

pessoas, orgulho de pertencer, orgulho da história e solidez, comprometimento da “base”, 

Código de Ética, projetos inovadores, foco em sustentabilidade, certificações – foco em 

processos e qualificação técnica. Os seguintes fatores restritivos foram identificados: falta de 

clareza no direcionamento estratégico, estilo da liderança centralizador que não implementa 

mudanças, arrogância, mindset de departamento, “feudos” e falta de integração da liderança, 

lentidão na resposta aos desafios, falta de meritocracia, intolerância ao erro, centralização do 

processo decisório e falta de processo sucessório.  

Estes resultados evidenciaram que os fatores impulsionadores por si não sustentam a 

mudança necessária a esta Organização. Ficou evidenciada ainda a presença de aspectos 

comportamentais e emocionais – ditos soft, além daqueles concretos e objetivos – ditos hard. 

Desta forma, uma das contribuições desta pesquisa refere-se que as evidências de que 

o sucesso na gestão das organizações não depende exclusivamente de aspectos concretos e 

objetivos – ditos hard, mas também de aspectos comportamentais e emocionais – ditos soft, 

assim como a forma que a liderança enxerga e vive a mudança, considerando a própria cultura 

vigente. Neste sentido, tanto os fatores identificados como impulsionadores quanto os 

restritivos tendem para os aspectos soft, de acordo com o modelo (vide Figura 2) apresentado 

por Tanure (2008). Segundo a autora, Cultura, Liderança e Pessoas são aspectos soft enquanto 

que Estratégia, Estrutura e Processos são aspectos hard. No centro do modelo de análise de 



  53

uma organização está a Visão de Futuro, também chamada de Propósito, que integra a 

dimensão racional (hard) com a emocional (soft). 

Independentemente de ser soft ou hard, os fatores impulsionadores e restritivos se 

relacionam entre si gerando uma visão da cultura da Organização em estudo. Por exemplo, a 

centralização do processo decisório gera acomodação dos gestores que se mantém imaturos 

neste aspecto, a intolerância ao erro gera acomodação, que aliada à imaturidade fazem com 

que os líderes desta Organização não se mobilizem o suficiente para implementar o que foi 

acordado na visão de futuro. Estes líderes não estão levando a Organização rumo às mudanças 

necessárias e que todos concordam serem necessárias. 

Apesar dos fatores impulsionadores identificados (patrocínio da alta direção, 

engajamento das pessoas, orgulho de pertencer, orgulho da história e solidez, 

comprometimento da “base”, Código de Ética, projetos inovadores, foco em sustentabilidade, 

certificações – foco em processos e qualificação técnica), os resultados sugerem que não há 

prontidão para mudança na Empresa Alpha porque estas forças de mudança tendem a se 

equilibrar com as forças de resistência – os fatores restritivos – criando um campo 

estacionário (LEWIN, 1965). 

O tema de “cultura forte”, discutido por Schein (2009), analisa uma Organização que 

pode ser definida em termos de sua homogeneidade, estabilidade e intensidade das 

experiências compartilhadas pelos seus membros, portanto com uma cultura organizacional 

consistente e bem consolidada.  

Em relação às limitações deste trabalho, pode-se citar o fato de ter sido realizado em 

uma única empresa e num determinado espaço de tempo. Sendo assim, sugere-se a 

continuidade da pesquisa para averiguar as possibilidades de novas investigações em outro 

contexto, outro setor econômico para complementar e fortalecer as evidências encontradas 

neste estudo. 
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APÊNDICES  

 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevista individual e Grupo de Foco 

 

Identificação pessoal: 

 - Nome:  

 - Idade:  

 - Cargo:  

 - Área:  

 - A quem se reporta:  

 - No de subordinados diretos:  

 - Tempo de casa:  

 - Tempo no cargo:  

 - Formação:  

 - Trajetória e por que veio trabalhar na empresa:   

 

Percepção e informações sobre: 

1. Principais desafios da Organização  

2. Perspectivas da empresa; aonde ela quer chegar? 

3. Como é o processo de definição de metas e definição de objetivos? 

4. Como a empresa está organizada, como os recursos são distribuídos? 
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5. Como é o processo decisório e como são as relações hierárquicas e de poder da empresa? 

6. Como estão estruturados os processos? (tecnologia/burocracia/interface entre áreas) 

7. Como é a motivação e as relações entre as pessoas? E entre gestores e colaboradores? 

8. Como são tratados os aspectos éticos? 

9. Como são os processos de gestão de pessoas? 

10. Qual o perfil da liderança? 

11. Como as equipes funcionam e atuam entre si? 

12. O que mais chamou sua atenção logo que você entrou nesta Organização? Com o que 

você já se acostumou?  

13. O que é preciso faze nesta empresa para vencer? 

14. Esta Organização é mais voltada a curto ou longo prazo? Exemplifique 

15. Como a empresa opera em relação às normas? Com vigor ou mais flexibilidade? 

16. Como você percebe o jeito desta Organização: mais voltada para resultados ou pessoas? 

17. O que é mais valorizado: o trabalho individual ou em grupo?  

18. Que área/profissional é mais valorizado nesta empresa? 
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Apêndice B- Declaração de Princípios da Empresa Alpha 

 

 Criação de Valor - O Grupo Alpha cria valor em tudo o que faz. Para isso ele existe: 

para gerar valor para os seus acionistas e para os públicos com os quais interage. 

 Compromisso - Assegurar que as atividades empresariais e as condutas profissionais 

espelhem, com fidelidade, a transparência, a busca do cumprimento dos Princípios e das 

Diretrizes Éticas e dos contratos, obrigações e pactos assumidos com seus públicos de 

relacionamento. 

 Segurança e Qualidade de Vida - Atuar permanentemente para controlar e minimizar 

os riscos associados aos seus processos de trabalho, produtos e serviços, e assegurar a 

integridade e o bem estar físico e mental das pessoas com as quais se relaciona, em ambientes 

que estimulem a cooperação, a coesão, a difusão do conhecimento e o desenvolvimento 

profissional e humano. 

 Austeridade - A Empresa Alpha considera a austeridade como um princípio 

administrativo de elevado valor ético, que deve orientar todas as ações das empresas do 

Grupo. Neste sentido, afirma que todos os seus recursos materiais ou financeiros devem ser 

utilizados com parcimônia, sem excesso ou desperdício, isto é, de modo racional e 

sustentável, na justa medida de sua utilidade para o atingimento dos objetivos empresariais. 

 Sustentabilidade - Preocupar-se com as consequências futuras de suas ações e 

decisões, buscando sempre controlar e evitar riscos que possam trazer ameaças à perenidade 

do Grupo, bem como efeitos não negociados com as comunidades onde atua e com os 

públicos de seu relacionamento. 

 Confiança e Respeito - Estabelecer e manter relações de confiança, baseadas na 

lealdade, no respeito e equilíbrio entre os seus próprios interesses e os interesses dos seus 

públicos de relacionamento. 

 Superação - Acreditar que tudo pode ser melhorado e realizado de forma inovadora, a 

fim de transcender as referências de mercado e superar as expectativas de seus públicos, 

buscando, sempre desafios aparentemente intangíveis. 
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 Empreendedorismo - Fazer de cada profissional da Empresa Alpha um agente de 

mudança que busque permanentemente estabelecer, no seu campo de atuação, vantagens 

competitivas, estando sempre atento para captar tendências futuras antes que se manifestem, 

atuando pioneiramente, apropriando-se de novos conhecimentos, processos e tecnologias, 

desenvolvendo um forte sentimento de propriedade em relação às suas atribuições e 

responsabilidades na Empresa Alpha.  
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