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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo, investigar o perfil das dimensões da cultura organizacional e 

os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, em seis academias de ginástica da cidade do 

Rio de Janeiro. A pesquisa também tem o objetivo de analisar as relações mútuas 

apresentadas entre cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, 

que são consideradas como variáveis dependentes na pesquisa. A pesquisa adota o uso de 

tipologias para o estudo, utilizando como base referencial teórica a obra de Dave Ulrich e José 

Gonçalves das Neves, empregando dois questionários estruturados e tratamento estatístico dos 

dados. Os resultados do trabalho mostraram que embora as empresas pesquisadas sejam do 

mesmo segmento e possuam estruturas funcionais semelhantes,  apresentam diferentes perfis 

de cultura organizacional e diferentes ênfases nos papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas. As conclusões apresentadas também relatam que a cultura e os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas se influenciam mutuamente, isto é, a variação de uma 

é explicada pela outra, de diferentes formas. 

 

Palavras Chave: cultura organizacional, gestão de pessoas e comportamento organizacional.



ABSTRACT 
 
 
This work has as objective, to investigate the dimensions profiles of the organizational culture 

and the roles performed by the people's management, in six academies of gymnastics of Rio 

de Janeiro city. The research also has the objective of analyzing the mutual relationships 

presented among organizational culture and the roles performed by the people's management, 

that are considered as dependent variables in the research. The research adopts the use of 

typologies for the study, using as referential theoretical base Dave Ulrich work and José 

Gonçalves das Neves’s work, using two structured questionnaires and data statistical 

treatment. The work results showed that although the researched companies are of the same 

segment and possess structure functional fellow creatures; they present different profiles of 

organizational culture and different emphases in the roles performed by the people's 

management. The conclusions presented also tell that the culture and the roles performed by 

the people's management are influenced mutually, that is, the variation of one is explained by 

the other, in different ways. 

 

Key-Words: organizational culture, people management and organizational behavior. 
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1 O PROBLEMA 
 
 
 

“Não importa o que uma empresa diz o que quer fazer: a 

forma como as pessoas realmente se comportam, pensam e 

crêem determina os acontecimentos.” 
1 

 
 
 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 

Estamos vivendo num mundo com mudanças constantes, cujos impactos provocados 

no ambiente podem ser verificados em vários aspectos: a elevação do nível da educação em 

todo mundo de forma a melhor preparar as pessoas para o mercado de trabalho; a afirmação 

do capitalismo como sistema econômico mais eficiente; o movimento de globalização e seu 

caráter expansionista de conquista de mercados, onde as empresas procuram aproveitar as 

vantagens competitivas; a tecnologia e a rapidez da transmissão da informação que 

atualmente são consideradas como forma de vida, e cada vez estão mais presentes como 

facilitadoras das vidas das pessoas e dos processos das organizações.2   

 

Para a sobrevivência no mundo globalizado, as empresas enfrentam desafios maiores, 

tanto na forma de inserção e interação em sociedades diversas, como no sistema de gestão 

adotado. As características do cenário mundial trazem  às empresas, impasses como entrar ou 

sair de mercados, formação de alianças estratégicas, desenvolvimento de cadeias produtivas 

ou até mesmo tomada de decisão sobre tecnologia a ser adquirida ou implementada. Tais 

fatores resultam na determinação de competitividade no mercado,  condição esta, que se torna 

indispensável para a sobrevivência.3 

 

                                                
1 BENDER, R., STROMBERG, K., NEUHAUSER P. Cultura.com.  Manole: São Paulo, 2001, p. 4. 
2 FREITAS, M. E. Cultura Organizacional: identidade, sedução e carisma?  Rio de Janeiro: FGV, 2000. 
3 NEUHAUSER, P., BENDER, R. e STROMBERG, K. Cultura.com. São Paulo: Manole, 2001. 
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As tendências do mundo atual de globalização, revolução tecnológica, mudanças 

demográficas, também trazem transformações nas relações entre empregador e empregado, as 

quais segundo os pesquisadores do tema, impactam sensivelmente o mundo do trabalho, 

afetando a qualidade de vida e as relações profissionais4. A forma de conquista e 

desenvolvimento de um país e de uma organização passou do domínio pela força para o 

econômico e encontra-se nos dias de hoje fortemente apoiada na dimensão cultural, 

constituído pelo capital intelectual existente nos países e nas organizações.  

 

Muitas idéias e formas de se posicionar têm ajudado as empresas a mudar suas 

estratégias, estruturas e culturas para assim “inventar” o futuro.5 A nova era exige empresas 

que criem valor para toda a cadeia produtiva, integrando os clientes nas decisões da empresa; 

exige empresas descentralizadas, mais ágeis e mais flexíveis, além de uma visão 

compartilhada e princípios disseminados, ou seja, uma cultura de empreendedorismo em 

diversos níveis.  

 

Diante dessas necessidades apresentadas pelo mundo contemporâneo, a gestão de 

pessoas é um tema que adquiriu importância, pois é no interior das organizações que as 

pessoas passam a maior parte das suas vidas. Para que os objetivos sejam alcançados, são 

necessárias pessoas capazes de definir-lhes missão, visão e o propósito, escolher estruturas e 

estratégias, administrar recursos financeiros, estabelecer metas de produção, entre muitas 

outras ações.6  

 

A gestão de pessoas representa o elemento propulsor de mudanças, quando os 

consultores de Recursos Humanos estão à frente dos processos de mega fusões, privatizações, 

absorção de novas tecnologias, desenvolvimento de novos produtos, identificação de novas 

oportunidades de mercado e implementação de novos modelos de gestão. Essa geração terá 

que ser mais hábil, mais globalizada, mais informatizada e mais conectada com o mundo 

exterior, na qual os gestores terão que enfrentar desafios como: alinhamento da cultura 

organizacional às novas estratégias, desenvolvimento, capacitação e retenção de talentos e 

sedimentação da cultura da learning organization a partir do indivíduo até atingir grupos. Em 

termos de gestão do desenvolvimento organizacional e humano, tem-se que: liderar processos 

                                                
4 BOOG, Gustavo et al. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e tendências. São Paulo:  Gente, 2002. 
5 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
6 VERGARA S. C. Gestão de Pessoas.  São Paulo:  Atlas, 3ª ed., 2003.              
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de mudança, desenvolver flexibilidade, promover a integração em busca do consenso e atentar 

aos padrões de valores e significados, em relação aos produtos e serviços e em relação à 

qualidade de vida no trabalho, consolidar compromisso com clientes internos e externos, 

ambiente de trabalho, acionistas, fornecedores e comunidade e estimular a capacitação 

humana.7 

 

 O grande desafio trazido às organizações modernas é que normalmente as empresas 

pensam em implementar mudanças, pensando em software e hardware, de forma a tornarem 

as suas tecnologias mais velozes. No entanto, para que as novas estratégias de negócios sejam 

bem sucedidas, é importante que seja criada uma infra-estrutura que se encaixe com as novas 

estratégias, ou seja, a construção de uma cultura organizacional capaz de levar a organização 

na direção traçada, e que possa desenvolver um aprendizado constante, que apóie as novas 

estratégias adotadas. Através da gestão de pessoas, uma organização poderá construir, mudar 

ou gerenciar a sua cultura organizacional, como forma de mudar, aprender e agir mais rápido 

do que a concorrência.8 

 

No âmbito organizacional, a abordagem da gestão pela cultura realça a 
importância do valor explicativo dos valores simbólicos e culturais no 
funcionamento das organizações, os quais são frutos da ação estruturante 
dos seres humanos nas organizações [...] as teorias que se baseiam nos 
processos ativos e interativos do ser humano vêem nestes uma função 
criadora de significados e de interpretações e, portanto de construção das 
próprias organizações. 9 

 

A literatura mostra, que o estudo do tema gestão de pessoas e cultura organizacional 

possui relevância para as organizações modernas, tendo em vista o que o atual ambiente de 

mudanças culturais e tecnológicas, que caracteriza a sociedade informacional do terceiro 

milênio, implica em mudanças estratégicas nas organizações, e somente serão realizadas a 

partir da mudança da cultura de seus membros. “A definição das práticas do funcionamento 

organizacional vem-se revelando cada vez mais dependente dos aspectos imateriais e por 

vezes intangíveis da organização de que a cultura organizacional constitui a expressão mais 

visível.” 10 

                                                
7 VERGARA S. C. Gestão de Pessoas.  Opus Citatum. 
8 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
9 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH, 
2000. p.14 
10 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.15. 
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 Assim sendo, o presente estudo pretende realizar uma investigação empírica da gestão 

de pessoas e cultura organizacional. A pesquisa tem como objetivo identificar os múltiplos 

papéis que as organizações desempenham para gerir seu pessoal, e ao mesmo tempo 

identificar os padrões culturais que permeiam o ambiente dessas organizações. O principal 

objetivo do presente trabalho é investigar a relação mútua entre os papéis desempenhados pela 

gestão de pessoas e a cultura organizacional. 

 

A literatura recente em matéria de investigação organizacional vem 
enfatizando cada vez mais o relativismo das práticas de gestão em função da 
cultura organizacional [...]. Falhas nas transferências dos métodos e das 
práticas de gestão de recursos humanos entre organizações inseridas em 
diferentes contextos culturais, sugerem o efeito moderador da cultura como 
hipótese explicativa da relação entre as práticas de gestão, comportamentos 
individuais e resultados organizacionais. 

 

Segundo José Gonçalves das Neves11, através das práticas de gestão de pessoas, são 

criados, expressos, evoluídos e reforçados os significados subjacentes às mais diversificadas 

manifestações de cultura organizacional. A pesquisa é conduzida segundo a necessidade de 

operacionalizar a gestão de pessoas, em todos os seus papéis desempenhados, de forma a 

permitir relacionar a gestão de pessoas com a cultura organizacional. 

 
Esse trabalho assume a relevância do mútuo relacionamento entre cultura e 
gestão dos recursos humanos em termos da compreensão dos mecanismos 
de natureza simbólica que regem o funcionamento organizacional e da 
definição das práticas, políticas, normas e estratégicas de gestão de pessoas 
mais apropriadas. Enuncia também o princípio da necessidade de 
congruência (consistência entre um modelo organizativo e as características 
dos seus componentes), o que permite uma maior compreensão dos 
conteúdos e finalidades de cada uma das numerosas e diversificadas formas 
de gestão de pessoas, bem como a possibilidade de analisar algumas das 
razões que expliquem a pouca eficácia ou ineficácia das mesmas.12 

 

Como principal base referencial teórica para o estudo de gestão de pessoas, o presente 

trabalho adota a obra de Dave Ulrich13, que estabelece que os líderes do futuro devem fixar 

um caminho que faça com que a vitória aconteça, construam organizações que aprendam, 

mudem, movimentem-se e atuem mais rápido que a concorrência. Segundo esse autor, as 

organizações precisam criar capacidades organizacionais, identificar capacidades cruciais ao 

sucesso e conceber e aplicar práticas de administração de gestão de pessoas que possam criar 

                                                
11 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
12NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p. 18. 
13 ULRICH, Dave. Os Campeões de Recursos Humanos. São Paulo: Futura, 2002.  
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essas capacidades. Para tanto, os líderes do futuro precisarão desempenhar quatro múltiplos 

papéis: administração de estratégias de recursos humanos, administração da infra-estrutura da 

empresa; gestão da contribuição dos funcionários e administração da transformação e 

mudança. 

 

Para compreensão dos principais componentes que compõem o perfil cultural das 

organizações, que é a outra variável analisada pela presente pesquisa, o trabalho adota o 

modelo dos valores contrastantes de Kim Cameron e Robert Quinn14, sob a adaptação de José 

Gonçalves das Neves15, que apresenta um modelo de análise da cultura composto por quatro 

quadrantes. O modelo e permite maior entendimento e comparação dos termos analisados: 

regras para o modelo dos processos internos, apoio para o modelo das relações humanas, 

inovação para o modelo dos sistemas abertos e objetivos para o modelo dos objetivos. 

 

Com base nos estudos desenvolvidos por Dave Ulrich16 e José das Gonçalves das 

Neves17, a presente pesquisa realiza uma investigação empírica em seis academias de ginástica 

de grande porte, localizadas na cidade do Rio de Janeiro, tendo como objetivo identificar os 

padrões culturais das organizações, bem como os papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas. Apesar de serem consideradas academias de grande porte dentro desse segmento, de 

acordo com a classificação tributária, as empresas pesquisadas são de médio porte devido ao 

número de funcionários e faixa de faturamento. Desta forma, o trabalho tem como objetivo 

investigar os papéis desempenhados pela  gestão de pessoas dessas organizações, bem como o 

universo simbólico, crenças, valores e princípios que permeiam esses ambientes. 

 

O segmento estudado, também conhecido como a indústria do fitness, vem se 

desenvolvendo de forma vigorosa nas últimas décadas, principalmente no Brasil, tornando-se 

alvo da atenção de muitos investidores. Conforme publicação da ACAD-RIO,18 Associação 

das Academias do Estado do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, maior mercado, 15000 

academias faturam 10,6 bilhões de dólares ao ano. A Inglaterra, o segundo mercado, caminha 

em direção aos 2 bilhões de dólares ao ano em faturamento. O Brasil onde ainda não se dispõe 

                                                
14CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on the competing 

values framework.  New York: Addison-Wesley Publishing Beckhard, 1999.  
15 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.  
16 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
16 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
17 BERGALO, Heitor.  Acad Negócios. Rio de Janeiro: W. O. Comunicações e Eventos, 2001. 
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de dados precisos, tem-se a estimativa de 5000 academias existentes que geram por ano o 

faturamento de 800 milhões de dólares e cerca de 100.000 empregos diretos,  rendendo 50 

milhões de dólares ao ano aos importadores de equipamentos de musculação. Na cidade do  

Rio de Janeiro, a ACAD atualmente realiza uma pesquisa para atualizar suas estatísticas e 

estima a existência de um total de 1200 academias, sendo que apenas 22 são consideradas 

como de grande porte (atendem mais de 1000 clientes).  

 

Atualmente, associa-se o crescimento do ramo e da prática de atividade física aos 

novos conceitos que diferenciam a teoria e as práticas atuais à teoria e práticas passadas: A 

massificação da prática do exercício físico e a nova relação da educação física com a cultura. 

Com o estabelecimento ao final do século XIX, das bases fisiológicas da prática do exercício, 

especialistas da saúde compilaram com base no desenvolvimento da ciência humana, 

argumentos fisiológicos, psicológicos e morais a favor da atividade corporal, trazendo então a 

unanimidade em relação aos benefícios trazidos pela prática dos exercícios físicos. Assim, 

inúmeros profissionais foram levados à realização de programas  de disseminação de 

atividades físicas voltados para o grande público, a fim de se transformar sedentários em 

praticantes. 19 

 

Pode-se destacar ainda o desenvolvimento da mídia como grande  fator de 

massificação  da  informação,  quando   procurou aliar o esporte e  o  exercício  físico   à  

publicidade, contribuindo fortemente para a divulgação dos programas de atividade física. Tal 

fenômeno também contribuiu para difundir amplamente o conceito de beleza  ocidental, 

estabelecendo como padrão desejável, os corpos  com a musculatura definida pela prática de 

exercícios físicos.  

Hoje, a educação física [...] atua junto à cultura relacionada às expressões do 
movimento humano. Portanto, todos os profissionais que trabalham com o 
movimento humano, não podem mais se restringir à sua dimensão biológico-
motora, devendo, sim, entendê-lo como uma forma de expressão da cultura 
do indivíduo que  realiza a atividade física. 20 

 

No contexto apresentado, o tema surgiu, tendo em vista a vivência profissional da 

pesquisadora, que atua áreas de administração dentro do segmento pesquisado,  quando teve a 

oportunidade de observar as dificuldades que essas empresas enfrentam, para alinhar a cultura 

organizacional aos seus objetivos estratégicos. Assim sendo, a presente pesquisa também 

                                                
19 SABA, Fábio. Aderência à prática de exercícios físicos em academias. São Paulo:  Manole, 2001. 
20 SABA, Fábio. Opus Citatum. 41. 
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representa um aprofundamento dos estudos sobre cultura organizacional, que começou a ser 

realizado pela pesquisadora há três anos, dentro do mesmo segmento. 

 

Cabe ressaltar que o estudo tem por objetivo gerar uma contribuição acadêmica, tendo 

por base os objetivos do MSG (Mestrado em Sistema de Gestão) que busca “estudar os 

principais mecanismos e instrumentos metodológicos capazes de auxiliar a elaboração, análise 

e avaliação de planos e projetos de sistemas de gestão dentro de um contexto de liderança e de 

análise de tomada de decisões”.21 Nesse sentido, a relevância do estudo em termos 

acadêmicos, é evidenciada, tendo em vista a carência de instrumentos de intervenção 

organizacionais eficazes, que configurem um amadurecimento teórico e metodológico nos 

estudos sobre gestão de pessoas e cultura organizacional. 

 

Outro ponto relevante é que a presente pesquisa aborda um novo segmento, em fase de 

desenvolvimento, representado por organizações de pequeno e médio porte, até então 

excluídas das pesquisas acadêmicas. Conforme Lívia Barbosa22, as pesquisas têm focado o 

único tipo de grande empresa, deixando à margem outras modalidades empresariais como a 

pequena e média empresa. Segundo essa autora, são as pequenas e médias empresas que 

sustentam um grande número de economias e no Brasil, as pequenas e médias empresas são 

as grandes geradoras de emprego.  

 

Em termos profissionais, o trabalho propõe uma alternativa para transformar o 

conhecimento gerado nas Universidades e Instituições de Pesquisa em benefício das 

organizações, elevando o nível de inovação. 

  

O estudo do tema possui grande viabilidade tendo em vista a vasta bibliografia 

existente, que possibilita o emprego de pesquisas realizadas por autores nacionais e 

estrangeiros. A aplicação das metodologias quantitativas e o emprego das tipologias dos 

valores contrastantes e dos múltiplos papéis da gestão de pessoas de José Gonçalves das 

Neves23 e Dave Ulrich24, respectivamente, modelos metodológicos validados através de 

pesquisas realizadas em centenas de organizações em todo o mundo, permitem a 

caracterização por um conjunto de traços ou dimensões comuns em termos de cultura 

                                                
21 Objetivos do MSG, divulgado no site do LATEC. Acesso em 21/07/2002. Disponível em  <www.latec.uff.br>. 
22 BARBOSA, Lívia. Cultura  e Empresas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
23 NEVES. José Gonçalves das. Opus citatum. 
24 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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organizacional, bem como os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, propiciando a 

comparação dos resultados. 

 

A vantagem de se conceber cultura organizacional na base do modelo de 
valores contrastantes consiste na integração dos vários tipos de cultura 
organizacional nas principais teorias organizacionais, formando a 
justaposição de valores, uma estrutura teórica integrada, possibilitadora de 
um entendimento mais profundo e balanceado da cultura, clarificação do 
conteúdo conceitual mediante apresentação gráfica [...] permitir a 
formulação e a investigação de hipóteses em estudo, a partir da forma como 
cada tipo de cultura se relaciona com outros critérios comparativos com a 
estratégia, desempenho, recursos humanos, liderança, desenvolvendo e 
operacionalizando planos de investigação capazes de possibilitar 
comparações entre diversos estudos, sem que o conceito de cultura se altere; 
dar conta do caráter de multiplicidade e de simultaneidade das várias 
orientações contrastantes prosseguidas por cada organização no seu 
funcionamento 25 

 

Além do referencial teórico principal que serve de base para o estudo, a presente 

pesquisa também realiza uma revisão bibliográfica, apresentada do capítulo 2 ao capítulo 5, 

com o intento de  mostrar e discutir abordagens de diferentes autores. Tendo como base esse 

referencial, a pesquisa  realiza a pesquisa de campo em seis empresas do ramo de academias 

de ginástica, onde são testadas hipóteses para confirmação ou refutação das afirmativas.  

 

No capítulo 6, metodologia, são apresentados: o método de pesquisa adotado; o 

universo, amostra, os sujeitos da pesquisa, coleta de tratamento dos dados, bem como a 

validação do instrumento e limitação do método. 

 

A apresentação e análise dos dados, capítulo 7, demonstram em gráficos e tabelas o 

arranjo dos dados coletados a partir das amostras, utilizando-se como instrumentos de coleta, 

questionários (avaliação da cultura organizacional e gestão de pessoas) e entrevistas (apuração 

de dados da estrutura funcional das organizações). A análise do questionário obedeceu aos 

critérios da estatística descritiva e inferencial, admitindo-se um grau de confiança de 95% em 

relação ao universo. A interpretação dos dados é feita com base no modelo de tipologias de 

cultura organizacional e a tipologia dos múltiplos papéis, conforme referencial teórico 

adotado com base principal, mencionado anteriormente. As informações obtidas são 

comparadas com as hipóteses estabelecidas.  

 

                                                
25 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.93. 
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Após a conclusão do trabalho são apresentadas algumas recomendações e sugestões, 

que são alternativas de ações gerenciais para a contribuição na melhoria dos processos da 

gestão de pessoas e reforço das dimensões da cultura organizacional, nas organizações 

pesquisadas, de acordo com o referencial teórico estudado. 

 
 
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 
 

Considerando-se como a situação problema, a necessidade de mudança organizacional 

para adquirir competitividade, a ausência de conhecimento dos padrões culturais que podem 

propiciar ou dificultar a implementação de novas estratégias, a dificuldade de identificar e 

criar capacidades organizacionais cruciais ao sucesso e conceber e aplicar práticas de gestão 

de pessoas que criem essas capacidades, estabeleceu-se estudar o seguinte problema: 

identificar o perfil das dimensões de cultura organizacional e os papéis desempenhados pela 

gestão de pessoas nas organizações estudadas, segundo a percepção dos gestores e 

funcionários, bem como investigar a relação mútua entre os papéis da gestão de pessoas e 

cultura organizacional. Para analisar este problema, foram estudadas, comparativamente, seis 

empresas do segmento de academias de ginástica da cidade do Rio de Janeiro. Assim sendo, a 

pesquisa terá o objetivo de responder à seguinte questão: qual a relação entre os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas e a cultura organizacional? 

 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 

Para responder à questão formulada no problema, o presente estudo tem apresenta 

objetivo geral e objetivos específicos: 

 
 

1.3.1 Objetivo Geral  
 
 

Este estudo tem como objetivo investigar o perfil das dimensões de cultura 

organizacional e sua relação com os papéis desempenhados pela gestão de pessoas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 

Para o alcance do objetivo final, serão considerados os seguintes objetivos 

intermediários: 

 

• analisar os diferentes conceitos e abordagens de cultura organizacional que propiciem 

a evolução das reflexões sobre as diretrizes teóricas e metodológicas que permitam 

compreender os traços significativos da cultura organizacional; 

• identificar e medir os padrões culturais das organizações pesquisadas através da 

identificação dos componentes da cultura organizacional, tais como valores e 

pressupostos básicos compartilhados; 

• analisar os diferentes conceitos e abordagens da gestão de pessoas, bem como o 

modelo dos múltiplos papéis, de forma a propiciar a compreensão das principais 

atividades e os papéis exercidos pela gestão de gestão de pessoas nas organizações: 

como criam a infra-estrutura organizacional, favorecem mudanças, agem como 

defensores dos empregados e desempenham o papel estratégico; 

• identificar os papéis exercidos pela gestão de pessoas dentro das organizações 

pesquisadas; 

• relacionar os múltiplos papéis da gestão de pessoas com os padrões culturais das 

organizações pesquisadas. 

 
 
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

A presente pesquisa pretende levantar a discussão em torno da cultura organizacional e 

sua relação mútua com os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, com o objetivo de 

analisar comparativamente algumas empresas que atuam no mesmo ramo de negócios. 

 

Não se pretende generalizar a cultura organizacional ou a forma de gestão de pessoas 

nas organizações pesquisadas. Considera-se como fator de observação somente o que for 

diagnosticado nos questionários aplicados e na análise de suas informações. 
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A pesquisa abrange as academias de ginástica de grande porte26 e não considera as 

empresas do mesmo segmento de pequeno e médio porte. Logo, os resultados dessa pesquisa 

não têm o objetivo de generalizar os resultados obtidos em relação ao segmento geral das 

academias de ginástica. 

 

Embora o modelo completo de pesquisa do Grupo Focus27 e do autor José das Neves28, 

adotado como base para a presente pesquisa, abranja o estudo do clima organizacional, o 

estudo do clima não constitui objeto da presente pesquisa. 

 

A presente pesquisa trabalha com duas variáveis principais que são a cultura 

organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, formando a tipologia das 

organizações pesquisadas segundo as duas variáveis estudadas. A pesquisa não considera 

variáveis demográficas para a comparação dos resultados encontrados nas organizações 

pesquisadas, isto é, a localização das academias por bairros ou regiões da cidade, bem como 

não compara as organizações de acordo com a idade de cada uma (tempo de fundação). 

 

Este estudo considerará como sujeitos da pesquisa, os profissionais ligados às 

principais atividades das empresas estudadas (atividade fim), não considerando portanto, 

funcionários terceirizados, lojistas e funcionários de atividades secundárias (como 

funcionários de butiques, bares, restaurantes e  empresas de limpeza) localizados dentro das 

academias pesquisadas. 

 
 
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 
 
1.5.1 Contribuição Teórica 
 
 

Identifica-se a relevância do estudo na pesquisa direcionada a casos de empresas que 

enfrentam problemas organizacionais decorrentes da cultura organizacional e da forma de 

gerir seu pessoal. Muitas organizações que necessitam implementação de novas estratégias e 

                                                
26 De Acordo com a ACAD (Associação das Academias do Rio de Janeiro), são consideradas academias de grande porte 
aquelas que atendem a mais de 1000 clientes.  
27 First Organizational Unified Research, se baseia no modelo dos valores contrastantes de Quinn e colaboradores (1983), 
instrumento para a coleta de dados sobre cultura organizacional, que entrou em fase de normatização no ano 2000, surgiu a 
partir de um simpósio realizado em Abril de 1989 na universidade de Leuven, no decurso do qual se originou um projeto de 
investigação que recebeu a designação de FOCUS. 
28 ULRICH. Dave. Opus Citatum. 
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desenvolvimento de novas capacidades organizacionais para adquirir competitividade 

fracassam em adequar suas práticas, estratégias e políticas de gestão de pessoas à cultura 

organizacional. Por um outro lado, muitas empresas desconhecem a importância da sua 

cultura, bem como a forma de reforçá-la ou alinhá-la às estratégias adotadas. 

 
 
1.5.2 Contribuição para o Segmento 
 
 

Com o crescimento dos centros urbanos, a diminuição de áreas livres, a grande 

exposição da mídia e os conceitos de beleza do mundo ocidental, os centros especializados em 

atividade física vêm crescendo significativamente, tendo se acentuado no Brasil na década de 

9029. Como esses estabelecimentos são administrados por profissionais da área de Educação 

Física, há uma grande carência em pesquisas e publicações nacionais sobre a  gestão desse 

segmento. As pesquisas obtidas no exterior não levam em consideração os aspectos 

fundamentais da cultura brasileira. 

 

O segmento ainda não possui modelo definido de gestão que contribua para solucionar 

o seu principal problema: a evasão de clientes, que dificulta o planejamento estratégico até 

mesmo a curto prazo. Assim, é importante que os profissionais de educação física e 

administradores desse segmento conheçam os perfis de cultura organizacional e  a influência 

que a gestão de pessoas pode representar nas suas empresas. Assim, estarão preparados para 

lidar com os constantes processos de mudança que constituem uma característica marcante 

dessas organizações. O trabalho também representará uma contribuição em pesquisas sobre 

cultura organizacional em empresas de pequeno porte. Essas empresas são totalmente 

excluídas do âmbito das pesquisas sobre cultura organizacional. 

 
 
1.5.3 Contribuição para a Universidade 
 
 

Outro grande intento do trabalho é despertar o interesse acadêmico para pesquisas na 

área de gestão de academias de ginástica, abrindo caminhos e levantando hipóteses para 

outros pesquisadores. O campo para pesquisas é vasto, considerando-se a total ausência de 

pesquisas e publicações nacionais. Trata-se de um novo segmento que precisa de 

                                                
29 Declaração de Alfredo Machado, um dos fundadores da ACAD (Associação das Academias do Estado do Rio de Janeiro), 
em Maio de 2003, durante uma Assembléia Mensal da instituição. 
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pesquisadores com visão interdisciplinar. A Universidade, como um centro de excelência 

voltado para a relação com o mundo e preocupado com os problemas da sociedade, pode 

trazer soluções concretas para a gestão desses estabelecimentos, cujos resultados poderão 

gerar reflexos bem mais amplos: o  bem-estar e qualidade de vida da sociedade.  

 
 
1.5.4 Contribuição Pessoal 
 
 

Cabe ainda considerar a relevância do estudo do tema para a pesquisadora. Atuando 

como administradora de uma organização do segmento, busca soluções para inúmeros 

problemas que são enfrentados no dia-a-dia dessas organizações.  

 
 
1.6 HIPÓTESES 
 
 

Considera-se que as empresas estudadas possuam diferentes culturas em relação às 

linguagens e conceitos comuns de acordo com as suas lideranças (que parte do fundador da 

empresa até a época atual), origem da empresa, missão e visão estratégica. Desta forma, os 

líderes influenciam diretamente a cultura de suas organizações procurando preservá-las ou 

modificá-las. No entanto, a forma de gestão de pessoas para a realização de mudanças, 

geração de capital intelectual, implantação de novas tecnologias e fornecimento das 

capacidades organizacionais essenciais, são variadas de acordo com os padrões culturais 

inerentes a cada organização.  

 

Assim, sendo, o presente estudo apresenta hipóteses de relação causal (com relação de 

causa e efeito entre as variáveis), tendo como variáveis dependentes a cultura organizacional e 

os papéis desempenhados pela gestão de pessoas. Como indicadores para identificação da 

cultura organizacional, será adotada a proposta do modelo dos valores contrastantes de Kim 

Cameron e Robert Quinn30, sob a adaptação de José das Neves31, que estabelece a tipologia de 

cultura baseada em quatro quadrantes que definem os perfis culturais: cultura de regras, 

cultura de apoio, cultura de inovação e cultura de objetivos. Como indicadores dos papéis 

desempenhados pela  Gestão de pessoas, será adotada a proposta de Dave Ulrich32 que  analisa 

                                                
30 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on the competing 

values framework.  New York: Addison-Wesley Publishing Beckhard, 1999. 
31 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
32 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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a criação da infra-estrutura de pessoas, os papéis desempenhados por recursos humanos como 

defensores dos funcionários, agente da mudança e agente estratégico.  

 

Em resumo, pode-se considerar como hipóteses do presente estudo: 

 

Hı - a ênfase nas dimensões da cultura organizacional varia de acordo com a 

organização. 

H0 – a ênfase nas dimensões da cultura organizacional não varia de acordo com a 

organização. 

 

H2 – a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas varia de acordo com a 

organização. 

H0 - a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas não varia de acordo 

com a organização. 

 

H3 – as variáveis cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas se influenciam mutuamente. 

H0 – as variáveis cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas não possuem influência recíproca. 

 

Hipóteses secundárias da Hipótese H3: 

 

A- a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas varia de acordo com 

o tipo de cultura; 

B- a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas não varia de acordo 

com o tipo de cultura; 

C- a ênfase nos tipos de cultura varia de acordo com a ênfase nos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas; 

D- a ênfase nos tipos de cultura não varia de acordo com a ênfase nos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas; 

 

H4 – o perfil cultural e a percepção sobre o papel desempenhado pela gestão de 

pessoas são influenciados por outras variáveis sociais (sexo, idade, escolaridade, experiência 

profissional, área de formação, tempo na organização, área de atuação e cargo).  
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H0 - o perfil cultural e a percepção sobre o papel desempenhado pela gestão de pessoas 

não são influenciados por outras variáveis sociais (sexo, idade, escolaridade, experiência 

profissional, área de formação, tempo na organização, área de atuação e cargo).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 A GESTÃO DE PESSOAS  
 
 
 

“Eu prefiro ser,  

Uma metamorfose ambulante 

Do que ter 

Aquela velha opinião formada sobre tudo.” 

 

Raul Seixas,  

cantor e compositor brasileiro. 

 

 
 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
 

A literatura mostra que a Administração de Recursos Humanos (ARH) ou Gestão e 

Pessoas mudou com o tempo, de acordo com a evolução das organizações e das respectivas 

relações de trabalho. As influências ambientais provocados pela revolução tecnológica 

afetaram a forma que as organizações atuam no mercado e valorizam a força de trabalho. Os 

objetivos da gestão de pessoas vêm mudando com intuito de impulsionar os empregados ao 

alcance dos objetivos empresariais.  

 

O Presente capítulo tem o objetivo de proporcionar uma compreensão sobre o contexto  

da Gestão de Pessoas nas organizações, com base na reflexão do passado, que representa as 

origens de RH (Recursos Humanos) e seu desenvolvimento ao longo do século XX, 

apresentar os principais conceitos sobre o tema em estudo e ao mesmo tempo revelar os 

principais desafios para as empresas e para a área, sob a abordagem de diferentes autores. 
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2.2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

Segundo Boog et al1., a função e as práticas de recursos humanos derivam da difusão e 

do desenvolvimento do humanismo nas organizações e surgem devido a diversos fatores 

contextuais que caracterizam o fim do século XIX e o início do século XX, e não da ingênua 

idéia de descoberta do ser humano nas organizações. Segundo essa obra, os fatores 

contextuais são: 

• o forte desenvolvimento econômico e tecnológico que aumentou a sofisticação do 

trabalho, demandando habilidades mais variadas dos trabalhadores; a sofisticação 

industrial elevou o custo da rotatividade do pessoal e o recrutamento ficou mais 

seletivo. Tratar bem os funcionários passou a ser um fator de necessidade e eficiência. 

Em outras palavras, a humanização do trabalho não derivou da emergência de um 

espírito humanista em uma geração de vanguarda, mas da necessidade de reter e atrair 

as pessoas adequadas devido a competitividade do mercado, diversificação dos 

produtos e mudanças da tecnologia; 

• experiências de doutrinas humanistas do final do século XIX até 1930: o marxismo e o 

socialismo deram forte impulso a uma série de experiências e movimentos de reforma 

social. As experiências de utopistas tiveram grandes repercussões; 

• acirramento das relações de trabalho e reformismo que surgiram para apaziguá-las, 

com o crescimento do mercado, novas tecnologias, organizações maiores e mais 

sofisticadas, trabalho mais complexo, os métodos de gestão perdiam sua eficácia e 

resultaram em relações de trabalho mais difíceis. Criaram-se sindicatos fortes e com 

espírito de confrontação e barganha, quando as greves começam a ganhar ímpeto. 

Dessa forma, surgiram os reformistas preocupados em modificar as condições do 

trabalho e os métodos de gestão como forma de aliviar a ameaça à sociedade 

representada. Nesse momento surgiram os primeiros departamentos de pessoal e seus 

defensores na empresa, devido a condições sociais e históricas que acirram os 

conflitos, tendo como a humanização um instrumento de apaziguamento das relações 

capital-trabalho.grande evolução das ciências comportamentais no início do século 

XX que procurava compreender as necessidades materiais, sociais e psicológicas das 

pessoas, bem como manter o contato entre elas para viabilizar a convivência em 

sociedade.  

                                                
1 BOOG, Gustavo et al. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e tendências. São Paulo: Gente, 2002. p.60-63. 
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Para Sandra Rocha Pinto2, 

 

As mudanças políticas, tecnológicas, econômicas e sociais contribuíram para 
subverter os modelos de gestão autocráticos, ensejando formas de 
gerenciamento e de estruturação organizacional mais participativas, 
integradas, grupais, descentralizadas autônomas, envolventes e flexíveis que 
propiciaram inovações produtivas e o surgimento dos trabalhadores do 
conhecimento. 

 

Segundo Boog et al.3, a ARH deriva de quatro vetores clássicos: o desenvolvimento do 

capital e da industrialização, da organização do trabalho, da teoria organizacional e das 

configurações organizacionais, que se estruturam de diferentes maneiras ao longo de quatro 

períodos: o primeiro do final do século XIX até a I Guerra Mundial; o segundo considera os 

eventos ocorridos entre as duas guerras mundiais; o terceiro abrange o período pós-guerra até 

a década de 1980 e o quarto período  se estende até os dias de hoje.  

 

A referida abordagem apresenta as principais características desses quatro períodos, da 

seguinte forma: 

 
 

2.2.1 O Período do Fim do Século XIX até a I Guerra Mundial 
 
 

• a figura do capataz mais representativa, responsável pela contratação, pagamento e 

demissão de funcionários; 

• origem de RH remonta à revolução industrial; 

• a partir de 1910 tem o início o taylorismo – controle burocrático, desenvolvimento 

de uma ciência para cada elemento do trabalho, seleção científica e o treinamento 

dos trabalhadores, cooperação entre os gerentes e os trabalhadores, divisão do 

trabalho e das responsabilidades entre os gerentes e trabalhadores. 

 
 
2.2.2 O Período Entre as Duas Guerras Mundiais: 
 
 

• início da preocupação com a gestão de pessoas nas organizações; 

                                                
2  PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Dimensões Funcionais da Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro:  FGV, 2003. p.15 
3 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum.  
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• início da estrutura de pessoas em torno do DP (departamento pessoal), responsável 

por recrutar, selecionar, remunerar e demitir funcionários com base nas idéias 

tayloristas; 

• a partir da experiência de Hawthorne, no início dos anos 30, o modelo prescritivo 

as atividades de RH se amplia e passa a tratar de questões mais complexas – as 

relações humanas ou relações industriais: grupos, liderança, motivação, atitude, 

comunicação, variáveis que passaram a ser consideradas na análise da 

produtividade e da satisfação das pessoas no trabalho; 

• reforço da necessidade de dar-se atenção para as pessoas de forma focada e 

aumento da estruturação do departamento pessoal; 

• surgimento de leis que passam a regular as relações entre as empresas e seus 

empregados; 

• crescimento da sindicalização; 

• aceleração do processo de industrialização no Brasil, com a crise do café, 

impulsionando transformações nas condições de organização do trabalho na gestão 

de RH, e início da segregação e centralização das atividades de recrutamento, 

seleção, remuneração e demissão. No entanto, no Brasil o DP adquire visão 

legalista e limitada que deriva de alguns elementos, como o estágio rudimentar da 

industrialização brasileira e a existência de mão-de-obra abundante.  

 
 
2.2.3 O terceiro período: Da II Guerra até os anos 1980: 

 
 

• período marcado por grandes avanços na gestão de pessoas; 

• início do clássico DP para a gestão de RH; 

• as atividades desenvolvidas na área expandem-se para recrutamento, seleção; 

treinamento, avaliação de desempenho e demissão; 

• o treinamento, desenvolvimento de pessoal e avaliação de desempenho e de 

pessoal ganham ênfase no período devido à complexidade das tarefas nas 

organizações; 

• crescimento sem precedentes na economia da maioria dos países, movido pela 

revolução tecnológica; 

• sistematização das políticas de gestão e refinamento dos métodos de recrutamento 

e seleção; 
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• política salarial se estrutura em torno de descrições de cargos que relacionam  

deveres e as responsabilidades de cada um, comparando-os entre si; 

• treinamentos gerenciais sobre o comportamento humano incluem: motivação, 

liderança, participação nas decisões, resoluções de conflito, saúde e lazer; 

• surgimento das teorias das hierarquias das necessidades: McGregor sobre a 

natureza da atitude em relação ao trabalho, a teoria dois fatores de Herzberg, os 

trabalhos de Lawer sobre motivação, necessidades, recompensas, comportamento e 

motivação entre outros; 

• o gerente é o responsável por controle dos empregados e conseguir os resultados 

esperados; 

• a área de pessoal evoluiu para uma função essencial e uma constelação de 

habilidades e talentos, cobrindo atividades relacionadas com recrutamento, 

seleção, treinamento, colocação, desenvolvimento, avaliação, compensação, 

organização e conservação do negócio e de seu recurso mais crítico: as pessoas 

que fazem a organização produtiva (precisa-se encorajar a criatividade, a atenção à 

qualidade, a comunicação e a cooperação dessas pessoas e desencorajar 

comportamentos como negligência, falta de cooperação, absenteísmo e redução do 

ritmo de trabalho, entre outros); 

• os processos de decisão desse período ficam concentrados na alta administração, 

que exclui a participação de RH no processo. 

 
 
2.2.4 O quarto Período – 1990 até Hoje: 

 
 

• o foco de atuação passa para ser gestão de competências e, ao menos no discurso, a 

construção do modelo de gestão de pessoas mais flexíveis e orgânicos como os 

chamados sistemas de trabalho de alto desempenho; 

• intensificação de tecnologias informacionais no trabalho, flexibilização das 

relações de trabalho; 

• aumento do individualismo; 

• separação crescente entre países ricos e pobres; 

• internacionalização da economia; 

• incremento do consumo; 

• ênfase nos consumidores e não mais nos produtores; 
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• as correntes da cultura corporativa e da qualidade despontam como as grandes; 

novidades em termos de teoria organizacional nas últimas três décadas; 

• destaque nos quatro papéis fundamentais da área de RH: o de agente da mudança, 

o de defensor dos funcionários, o de apoio administrativo e o de parceiro 

estratégico; 

• no Brasil, a partir de 1995 com as mudanças provocadas pelo plano Real e pela 

abertura econômica, as empresas foram obrigadas a rever suas práticas 

administrativas e suas políticas de gestão de recursos humanos, pois a maior 

concorrência no mercado leva as empresas a adotar políticas e práticas de recursos 

humanos voltadas para a gestão de competências.  

 
Segundo, Boog et al.4, a origem, desenvolvimento e transformação das práticas de RH 

ocorreram devido a diversos vetores contextuais que foram as múltiplas transformações na 

evolução do capitalismo e da sociedade que impactaram nas relações de trabalho e na 

configuração organizacional (prática e teorização). A ARH não traz a humanização do 

trabalho ou da gestão de pessoas. ARH é resultante dos instrumentos da propagação do 

movimento de humanização que surge para apaziguar as relações de trabalho, as quais na 

adolescência da industrialização, ameaçaram a ordem organizacional estabelecida. 

 
Ainda dentro desse contexto, a ARH nasceu com uma pequena estrutura e com 

objetivos de atender aspectos legais, para atendimento de demandas sindicais, governamentais 

e das mudanças das relações de trabalho. Depois desta fase, a ARH cresceu e foi valorizada 

dentro das organizações, devido aos grandes prejuízos causados pela rotatividade de pessoal. 

Desta forma aconteceu o estabelecimento da função e das práticas de RH. 

 
A análise realizada por Boog et al.5, ainda revela que nos últimos dez anos a área 

começou a diminuir o escopo e importância, acelerando-se nos últimos anos com a tecnologia 

que viabiliza a descentralização e o auto-serviço de RH. A obra relata que o RH no Brasil 

veio primeiro atender exigências legais, porém muito retardado que nos países desenvolvidos.  

 

Atualmente se desenvolve lentamente, tentando fugir da insignificância e do estigma 

de Departamento Pessoal (DP), mas nem sempre consegue sucesso, seja por desqualificação 

da função na empresa, pela incapacidade de assumir funções e agregar valor à organização. 

                                                
4 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
5 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
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Em última instância, essa abordagem afirma que nas últimas décadas RH evolui para a 

“gestão estratégica de pessoas”. “No Brasil existe um divórcio entre o discurso idealizado 

(estratégico, holístico) e a prática (DP, limitado e retrógrado).”6 

 
Em uma segunda abordagem, cabe destacar a análise histórica de Idalberto 

Chiavenato7 que divide a área de RH em três grandes etapas: a era da industrialização clássica 

que abrange o período de 1900 a 1950; a era da industrialização neoclássica que abrange o 

período de 1950 a 1990 e a era da informação que abrange a 1990 até os dias de hoje. 

Segundo o autor, a primeira etapa é caracterizada pelas relações industriais, burocratizada e 

operacional; na segunda etapa, surge a administração de recursos humanos, 

departamentalizada e tática, e na era atual, a era da informação, acontece a descentralização 

rumo aos gerentes e suas equipes, com focalização global e estratégica no negócio. 

 
 
2.3 CONCEITUANDO GESTÃO DE PESSOAS 
 
 

Conforme análise histórica da gestão de pessoas, a área de Recursos Humanos (RH), é 

uma das áreas que mais vem sofrendo transformações ao longo da história das organizações, 

adquirindo diferentes nomes, funções e dimensões ao longo do tempo. Atualmente, algumas 

organizações substituem a denominação Administração de Recursos Humanos por Gestão de 

Talentos Humanos, Gestão do Capital Humano, Administração do Capital Intelectual, Gestão 

de Pessoas ou Gestão com Pessoas8. Desta forma, para melhor compreensão do tema 

apresentado, bem como dos termos adotados durante a pesquisa, faz-se necessária a 

compreensão dos principais significados do termo Recursos Humanos (RH) ou Gestão de 

pessoas: 

1. RH como função ou departamento: é a unidade operacional que 
funciona como órgão de staff, isto é, como elemento prestador de serviços 
nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, 
higiene e segurança do trabalho, benefícios, etc. 
 
2. RH como políticas de recursos humanos: RH se refere ao modo como 
a organização opera suas atividades de recrutamento, seleção, treinamento, 
remuneração, benefícios, comunicação, higiene e segurança do trabalho. 
 
3. RH como profissão: RH se refere aos profissionais que trabalham em 
tempo integral em papéis diretamente relacionados com recursos humanos, a 

                                                
6 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum, p.81-82. 
7 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 
8 CHIAVENATO, Idalberto Opus Citatum. 
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saber: selecionadores, treinadores, administradores de salários, benefícios, 
engenheiros de segurança, médicos do trabalho, etc. 9 

 

O termo Gestão de pessoas será abordado no presente trabalho com os três 

significados mencionados anteriormente, que abrangem as funções, práticas ou profissionais 

de RH. Os referidos termos são empregados nas abordagens de diferentes autores para 

descrever o contexto da gestão de pessoas dentro das organizações. José Gonçalves das 

Neves10 em sua obra, considera irrelevante a questão da diferenciação das designações de 

gestão de pessoas e recursos humanos, para pesquisas sobre o tema em questão. 

 

  Assim sendo, a presente pesquisa adotará o termo gestão de pessoas, com o objetivo 

de evidenciar a gestão exercida não somente pelo órgão de pessoal, que exerce as funções de 

staff, mas também os múltiplos papéis desempenhados pelos gerentes de linha, que são os 

administradores e coordenadores técnicos das empresas pesquisadas. Para melhor 

compreensão desse contexto, faz-se necessária apresentação dos conceitos da literatura 

contemporânea, que definem o tema estudado, como apresentado a seguir. 

 

 
2.3.1 Conceitos de RH ou Gestão de Pessoas 
 
 

Segundo De Cenzo e Robbins11, a Administração de Recursos Humanos (ARH) é a 

parte da organização que trata da dimensão “pessoas” e pode ser considerada como uma 

função de staff de RH  ou apoio na organização, cujo papel é prestar ajuda em questões de 

administração de RH ou de apoio na organização. Segundo o autor, o papel de ARH é ajudar 

os empregados de linha, envolvidos na produção, sendo considerada uma função de todos os 

trabalhadores, que trabalhem ou não num departamento formal de RH. A ARH deve 

desenvolver habilidades, motivar os trabalhadores para obter altos níveis de desempenho, 

assegurando a manutenção do comprometimento com a organização. 

 

Segundo Chiavenato12, a Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto de 

políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados 

                                                
9 CHIAVENATO, Idalberto Opus Citatum., p.2. 
10 NEVES, José Gonçalves da. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH, 
2000. 
11 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Administração de Recursos Humanos. Rio de Janeiro: LCT Livros Técnicos 
Editora, 2001.  
12 CHIAVENATO, Idalberto Opus Citatum. 
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com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, 

recompensas e avaliação de desempenho. Segundo o autor, a ARH é uma função 

administrativa, que envolve um conjunto de decisões sobre as relações de emprego e 

influencia a eficácia dos funcionários e das organizações. Segundo o autor, todos os gerentes 

são gerentes de pessoas, pois estão envolvidos  em atividades como entrevistas, seleção e 

treinamento. 

 

Para Chiavenato13, a Gestão de Pessoas é a “função que permite a colaboração eficaz 

das pessoas [...] para alcançar objetivos organizacionais e individuais”14 

 

Devido as grandes mudanças do ambiente que impactaram as organizações, e 

conseqüentemente as relações de trabalho, alguns autores trazem novos conceitos de Recursos 

Humanos ou Gestão de Pessoas, que abordam o novo contexto de RH nas organizações. 

 

Para Dave Ulrich15, Recursos Humanos significa “os próprios processos 

organizacionais de uma empresa (como, por exemplo, lotação de cargos, contratação, 

comunicação e remuneração) que ditam o modo como o trabalho é realizado.”16 Segundo o 

autor, o RH também é uma função ou departamento da empresa, cujos profissionais precisam 

aprender a medir resultados  em termos de competitividade empresarial e produzir 

transformação cultural. 

 

Sandra Rocha Pinto17, traz um conceito gestão flexibilizada de pessoas, que vislumbra 

uma alternativa com objetivo de gerar melhores resultados para as organizações. Para a 

autora, a gestão flexibilizada de pessoas pode ser definida como um modelo no qual os 

funcionários podem influenciar decisões, exercer controle e compartilhar poder. 

 

Em outra abordagem, José Gonçalves das Neves18, afirma que o conceito de ARH 

revela uma evolução ao longo da qual os conceitos de administração, custos, formação, 

negociação coletiva, vêm sendo substituídos pelos conceitos de gestão, investimento, 

                                                
13CHIAVENATO, Idalberto Opus Citatum  
14 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum, p. 9. 
15 ULRICH, Dave. Os Campeões de Recursos Humanos. São Paulo:  Futura, 2002. 
16 ULRICH, Dave. Opus Citatum, p. 33-34 
17 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Dimensões Funcionais da Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p.24. 
18 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH, 
2000. 
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desenvolvimento, negociação individual e trabalho em equipe.  Segundo o autor, é importante 

de considerar-se os recursos humanos sob a forma de aptidões e de qualificações individuais e 

grupais, como fator de vantagem competitiva e estratégia para a sobrevivência das 

organizações.  

 
 
2.4 OS PARADIGMAS E DESAFIOS DO MUNDO ATUAL PARA A GESTÃO DE 
PESSOAS 
 
 

As abordagens de diferentes autores apresentadas a seguir têm como objetivo analisar 

as principais mudanças e desafios competitivos que são enfrentados pelas empresas 

contemporâneas, que derivam em na necessidade de gerar novas capacidades e redefinir as 

práticas, funções e profissionais de RH. 

 
 
2.4.1 A Abordagem de Boog et al.19 
 
 

Essa obra relata que as tendências do mundo atual trazem sete novos paradigmas que 

têm dado certo nas empresas vencedoras. São “as novas idéias e formas de se posicionar que 

têm ajudado essas empresas a inventar o seu futuro.”.20 Os paradigmas apresentados por esse 

trabalho são os seguintes: 

 

• da era dos serviços para a era do espetáculo; 

 

[...] os bens e os serviços deixaram de ser suficientes. As empresas de 
sucesso não apenas vendem produtos e serviços de alta qualidade a preço 
competitivo mas também criam situações que envolvem seus clientes de 
forma marcante, conectando-se a eles com estilo pessoal e memorável.21  

 

Dentro desse contexto, vencerá quem oferecer melhores serviços, capazes de criarem 

sensações e proporcionar experiências únicas, inesquecíveis. A intensidade das sensações 

determina o valor dos produtos e serviços e as empresas devem se conectar com o imaginário 

e com os sonhos dos seus clientes para serem capazes de surpreendê-los e torná-los fiéis; 

 

                                                
19 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum. 
20 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum. p. 22.  
21 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum. p.23. 
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• das estratégias baseadas em vantagens duradouras para as estratégias baseadas em 

vantagens temporárias: a nova dinâmica competitiva está exigindo que as empresas 

deixem de sustentar vantagens duradouras para inovar constantemente através de 

vantagens temporárias, de forma a aumentar a destruir os antigos modelos de negócio 

ainda em uso. Nesse novo ambiente volátil,  existe a necessidade de decisões rápidas; 

 

• da empresa individual como unidade de análise para o cluster do negócio como campo 

de batalha: as empresas devem incluir em sua estratégia clientes, fornecedores, 

acionistas, investidores, comunidades e parceiros em geral, ou seja, toda a cadeia 

produtiva, num ambiente integrado e sistêmico, capaz de constituir um instrumental 

para que as empresas de médio e pequeno porte alcançarem vantagens inerentes a 

grandes empresas, como economia de escala, poder de barganha;  

 

• do foco no cliente para o foco do cliente: o “foco do cliente” consiste em  oferecer 

soluções integradas às necessidades atuais e futuras de seus clientes, cujos princípios 

básicos são: todos os colaboradores de uma empresa são responsáveis pela relação 

com o cliente; cada cliente é um vendedor; as empresas precisam de consultores de 

negócios e não apenas de meros tiradores de pedidos (consultores que entendam do 

negócio dos clientes para poder oferecer soluções e agregar valor a ele); 

 

• do market share para o competence share: será competitivo quem melhor souber 

conquistar clientes e reter talentos; 

 

• da estratégia competitiva para a cultura competitiva: as empresas devem ter 

estratégias vencedoras, construir uma estrutura organizacional e alinhar sua 

cultura, de forma que estas estejam compatíveis com as estratégias adotadas.  O 

sucesso da empresa será o produto do alinhamento de sua estratégia, estrutura e 

cultura; 

 

• do modelo de exclusão para o modelo de inclusão: as empresas deverão evoluir no 

conceito de responsabilidade social, exercendo a prática de cidadania empresarial, 

tendo como principais componentes a educação e o treinamento. 
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Os profissionais do futuro serão construtores de pontes, entre o fazer e o 
pensar, o cliente e a empresa, a comunidade e o negócio, a instituição e o 
intelecto, o emocional e o racional, o pessoal e o profissional, a sala da 
diretoria e o chão de fábrica.22   

 

A referida abordagem afirma, que para competir, as empresas devem criar valor para 

toda a cadeia produtiva, inovar com agilidade e cooperação entre si, desenvolver alianças 

estratégicas, serem mais descentralizadas, ágeis e flexíveis, estimulando o desenvolvimento 

de talentos orientados para o alcance de metas e resultados, e acima de tudo possuir uma visão 

compartilhada e princípios disseminados, ou seja, possuir uma cultura de empreendedorismo 

em diversos níveis. Os sete paradigmas apresentados, que são fatores de sucesso para as 

empresas vencedoras, trazem várias implicações nas práticas de ARH23:  

 

• recrutamento – deve-se recrutar um elenco de talentos que encantem os 

clientes; 

• seleção – deve-se selecionar atitudes e capacitar as habilidades. A seleção deve 

ser feita com base na integridade, autocrítica, aprendizado contínuo, 

determinação, criatividade; 

• treinamento – as empresas devem estimular o autodesenvolvimento e cada um 

deve buscar soluções de auto-aprendizado constante; 

• motivação e reconhecimento – as empresas devem instalar mecanismos de 

reconhecimento em que os talentos capazes de gerar valor apreciado pelos 

clientes sejam considerados tão importantes quanto estes. Em vez de empregos, 

deve-se oferecer causas aos talentos da empresa; 

• remuneração: deve-se partilhar os resultados.  

 
 

2.4.2 A Abordagem de Dave Ulrich24 

 
 

Segundo o autor, existem oito desafios que exigem a redefinição dos conceitos e 

práticas de RH, dentro do contexto atual.  Esses desafios são: 

 

• globalização; 

                                                
22 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum. p.38.  
23 BOOG, Gustavo et al., Opus Citatum.  
24 ULRICH, Dave. Os Campeões de Recursos Humanos. São Paulo:  Futura, 2002.  
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• cadeia de valor para a competitividade empresarial e os serviços de RH; 

• lucratividade entre custo e crescimento: as empresas podem escolher diferentes rotas 

de crescimento, mas exigirá que a organização e as ferramentas de RH sejam 

repensadas, de forma que as aspirações de crescimento possam ser realizadas mediante 

ações organizacionais.  

 

Segundo Ulrich25, cada um dos três principais caminhos para o crescimento possui 

implicações para o RH, como a necessidade de esforços para induzir a compra, já que as 

empresas crescem por meio da influência dos consumidores; o fomento das competências 

essenciais para a criação de novos produtos e necessidade do ajuste cultural além dos ajustes 

financeiros e estratégicos. Assim sendo, as implicações da lucratividade mediante o 

crescimento geram novas perguntas para as práticas de RH em relação à forma de gerar 

dedicação da equipe, como criar uma cultura e controle de custos, assegurar a capacidade do 

pessoal, criar uma estrutura autônoma e com disciplina para o controle de custos e ao mesmo 

tempo gerar a capacidade de ingressar em novos negócios: 

 

• mudança de parâmetros: os profissionais de RH precisam ajudar na mudança de suas 

organizações, lidando com questões como: como desaprender o que foi aprendido, 

como honrar o passado preparando-se para o futuro, como incentivar a aceitação de 

riscos necessária a mudança sem colocar a empresa em risco; 

• tecnologia: as empresas precisam descobrir como tornar a tecnologia parte viável e 

produtiva do ambiente de trabalho, de forma a  fomentar informações em função dos 

resultados empresariais;  

• atração, retenção e mensuração da competência e do capital intelectual: a empresa 

precisa obter e reter  talentos,  assegurando o capital intelectual e elevando o seu nível 

de segurança, divulgando informações e promovendo o aprendizado rápido; 

•  reversão não é transformação: os gerentes e profissionais de RH que se concentram na 

transformação criam mudança fundamental e duradoura. 

 

A resposta aos oito desafios deve se concentrar em capacidades organizacionais como 

velocidade, receptividade, relações, agilidade, aprendizado e competência dos funcionários.  

Os líderes do futuro devem fixar um caminho que faça com que a vitória aconteça, construam 

                                                
25 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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organizações que aprendam, mudem, movimentem-se e atuem mais rápido que a 

concorrência.  

 

Os líderes bem-sucedidos do futuro precisam criar capacidades 
organizacionais, identificar capacidades cruciais ao sucesso e conceber e 
aplicar práticas de administração de RH que possam criar essas capacidades 
[...] precisam concentrar-se mais em resultados do que em executar o seu 
próprio trabalho. Precisam aprender a medir resultados mais em termos de 
competitividade e a produzir mudança cultural.  26 
 
 

2.4.3 A Abordagem de Sandra Regina Pinto et al27 
 
 

Segundo o referido trabalho, a distinção que as empresas tradicionais e as novas 

organizações são as respostas que estas têm oferecido às pressões das mudanças no macro 

ambiente organizacional. A formação profissional passou do simples adestramento – 

treinamento para operação – para desenvolvimento sistemático de habilidades reunidas sob o 

nome genérico de “competências”. A intensa ação da concorrência impõe: 

 

• um novo modelo de gestão orientado por uma sistemática racionalização de 

custos e para busca de maior produtividade, que requer um profissional 

multiqualificado e polivalente, capaz de atuar em equipes de trabalho 

multidisciplinares, capaz de interagir em grupo e se comunicar. O ideal para as 

empresas é o funcionário polivalente e autônomo; 

 

• um líder que age como catalisador e disseminador do conhecimento 

acumulado, viabilizando a transformação do conhecimento tácito em explícito 

e vice-versa, numa contínua espiral do conhecimento. 

 

Segundo Sandra Regina Pinto et al.28, os efeitos das mudanças na organização do 

trabalho corporativo e os efeitos da aceleração das inovações tecnológicas sobre o mundo do 

trabalho trouxeram a conseqüência da diminuição dos postos de trabalho e a necessidade de 

aumento da qualificação média dos indivíduos. O emprego de meio período floresceu e deu 

origem a novas relações de trabalho. A sistemática de terceirização da força de trabalho além 

                                                
26 ULRICH, Dave. Opus Citatum, p. 33-34. 
27 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
28 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
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de suprimir os benefícios diretos e indiretos oferecidos pelas organizações, evidencia a 

descartabilidade dos indivíduos. Atualmente, o mercado de trabalho expõe uma realidade que 

contempla o desemprego estrutural, a falta de expectativa de ascensão vertical e a 

intensificação do trabalho para que aqueles que se encontram empregados. 

 

O século passado assistiu ao surgimento das grandes organizações e do 
conceito de emprego e carreira. E já no final do século XX , estudiosos 
apontavam o fim dos empregos. A esse respeito, observa-se que  enquanto os 
defensores da empregabilidade transferem a responsabilidade pelo 
desenvolvimento da carreira para o indivíduo, outros atestam a perversidade 
contida nessa idéia, em face das condições do atual mercado de trabalho.29 

 

Os desafios e os novos paradigmas apresentados no contexto de mudança do mundo 

atual, trazem às empresas a necessidade de modificarem suas estruturas para atender às novas 

exigências do mercado e se manterem competitivas, como apresentado no próximo capítulo. 

 

 

                                                
29 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum, p. 20. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 A ESTRUTURA DA GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 
 
 
 

“As subjetividades dos indivíduos compõem um diferencial para as 

organizações e por essa razão, as práticas de gestão de pessoas 

deveriam estar de acordo com as contradições e paradoxos das 

relações de trabalho e com o papel de reconstrutor social do ator 

organizacional.”1 

 
 
3.1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Capítulo anterior apresentou conceitos da Administração de Recursos Humanos 

(ARH) ou Gestão de Pessoas, mostrou os aspectos de sua evolução histórica e os principais 

desafios do mundo atual, que impactam diretamente na forma que as organizações operam no 

mercado e organizam a força de trabalho para se manterem competitivas.  

 

Com base nesse contexto, o presente capítulo tem o objetivo de apresentar o estágio 

atual da área de Recursos Humanos (RH), que nasceu para atender objetivos legais e 

atualmente é reconhecido como estratégico para as empresas, levando a uma reestruturação 

das políticas, práticas e programas de RH. De uma posição que a princípio era apenas 

operacional, atualmente a ARH ou Gestão de Pessoas desempenha um papel relevante nas 

organizações, onde são considerados aspectos culturais, valores, atitudes, competências 

requeridas e as necessidades das organizações e colaboradores.2 

 
 

                                                
1 JUNQUILHO, Gerson Silva, SILVA, Alfredo R. Leite da. Políticas de “RH”, instrumentalização do consenso ou impulso à 

ambigüidade? Os dilemas do mundo real do trabalho na tentativa de “gerenciar” pessoas.  In: XXVII ENCONTRO 
ANUAL ENANPAD. Atibaia: Setembro, 2003. 
2 BOOG, Gustavo et al. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e tendências. São Paulo: Gente, 2002. 
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3.2 O MODELO DOS MÚLTIPLOS PAPÉIS DE DAVE ULRICH3: REFERENCIAL 
TEÓRICO DE APOIO 
 
 

Segundo Ulrich4, os profissionais de RH precisam criar valor para as organizações, 

mudando o foco das atividades ou trabalho para definir metas que garantam resultados para as 

empresas, isto é, os profissionais de RH precisam ser ao mesmo tempo estratégicos e 

operacionais, exercendo atividades que vão além da administração de processos à 

administração de pessoal, num modelo de quatro múltiplos papéis, que são: 

- administração de estratégias de RH; 

- administração da infra-estrutura da empresa; 

- gestão da contribuição dos funcionários; 

- administração da transformação e mudança. 5  

 
 
3.2.1 Administração de Estratégias de RH 
 
 

Segundo o autor, na administração de estratégias de Recursos Humanos, o papel de 

RH se concentra no ajuste de suas estratégias e práticas à estratégia empresarial como um 

todo. Traduzir estratégias e práticas de RH ajuda a empresa a se adaptar às mudanças, melhor 

atender as exigências do consumidor e obter desempenho financeiro mediante a execução 

mais eficaz da estratégia. Em outras palavras, a administração das estratégias tem como 

resultado a aplicação de cada uma das estratégias definidas. Para tanto, os profissionais de RH 

tornam-se parceiros estratégicos quando concebem práticas e prioridades de RH que se 

ajustam à estratégia da empresa. Uma parceria estratégica exige a superação dos desafios 

apresentados a seguir: 

  

1. evitar arquivar planos estratégicos, que são provenientes da análise das 

expectativas do consumidor, tendências dos negócios, inovações tecnológicas e 

competências essenciais, onde esboçam-se declarações sobre aspirações, visões 

e missões.  

2. atender aos múltiplos apostadores (consumidores, investidores e funcionários). 

Essa abordagem requer que os profissionais de RH dominem as questões 

                                                
3 ULRICH, Dave. Os Campeões de Recursos Humanos. São Paulo:  Futura, 2002. 
4 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
5 ULRICH, Dave. Opus Citatum, p.41 
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financeiras e da clientela de sua empresa e reconheçam sua contribuição no 

cumprimento das metas.  

3. ajustar planos de RH aos planos empresariais, através de questões tratam da 

estrutura, competências, atribuições e liderança necessária para colocar em 

funcionamento a estratégia empresarial. O grande desafio é integrar as práticas 

de RH à estratégia empresarial. Os profissionais da área trabalham com os 

gerentes de linha para identificar práticas de RH que realizem a estratégia 

empresarial.  

4. precaver-se contra consertos rápidos: evitar as armadilhas que reforçam a  

tentação. Segundo Ulrich6, o benchmarking ou práticas que não adicionam 

valor a curto prazo podem se tornar uma armadilha quando os gerentes que 

desejam aprimorar a capacidade escolhem uma única prática organizacional (o 

treinamento, por exemplo e formas de se resolver problemas sem base teórica 

consistentes).  

5. criar na empresa um foco de capacitação: o foco em capacidades esclarece 

como as estratégias podem ser aplicadas. À medida que as empresas geram 

essas capacidades, duas coisas acontecem: as estratégias são traduzidas  nas 

capacidades específicas para realizá-las, que por sua vez, são traduzidas em 

práticas de RH. 

 

Segundo Ulrich7, os pilares que representam os requisitos organizacionais para efetivar 

uma estratégia empresarial são: 

• pilar da competência – competências necessárias para realizar a estratégia; 

• pilar da conseqüência – padrões e conseqüências necessárias para realizar a estratégia; 

• pilar do sistema de comando – organização necessária para realizar a estratégia; 

• pilar do processo de trabalho/capacidade de mudança –qual a capacidade que se 

dispõe  para gerir os processos de trabalho e para mudar a fim de realizar a estratégia.  

Os quatro pilares fornecem uma estrutura que define as escolhas que precisam ser 

feitas quando se pretende traduzir estratégia em ação, garantindo uma base estável sobre a 

qual se possa edificar uma estratégia de implementação. 

 

                                                
6 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
7 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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Para Ulrich8, para que uma estratégia seja edificada é necessário um diagnóstico que 

faz da arquitetura organizacional uma ferramenta de avaliação. Os fatores nela identificados 

tornam-se questões de avaliação ou auditoria para avaliação das forças e fraquezas da 

organização.  Esses dados podem ser coletados pelos gerentes de linha ou pelos profissionais 

de RH, através de uma auditoria, de forma independente ou coletiva. Os dados também 

podem ser coletados ainda por uma firma de consultoria e são convertidos em ação à medida 

que se desenrola o processo de diagnóstico, ou seja, quando os temas comuns são 

identificados, quando os gerentes responsáveis pela tomada de decisão têm os dados nas mãos 

e quando são propostas ações alternativas.  

 

Ainda como parceiro estratégico, os profissionais de RH devem assumir a dianteira na 

proposição criação e discussão das melhores práticas em: 

• mudança de cultura; 

• competência (preenchimento de cargos e desenvolvimento); 

• conseqüência (avaliação e bonificações); 

• processos de trabalho (aprendizado e mudança); 

• liderança. 

 

A estratégia de RH também deve fixar prioridades, focando as mais importantes entre 

as questões cruciais. Utilizar critérios para avaliar quais as práticas de RH devem receber 

maior prioridade: até que ponto as práticas de RH realizarão a estratégia; até que ponto as 

práticas de RH se interagem e influem uma nas outras; até que ponto as práticas de RH 

influenciam clientes externos; até que ponto existem recursos para realizar uma prática de RH  

e até que ponto a atenção gerencial pode ser voltada para a prática de RH.   

 
 
3.2.2 Administração da Infra-Estrutura da Empresa  
 
 

Para a administração da infra-estrutura da empresa é necessário que os profissionais 

concebam e desenvolvam processos eficientes para contratar, treinar, avaliar, premiar, 

promover e gerir o fluxo de funcionários da organização. Segundo Ulrich9, o resultado da 

infra-estrutura é a eficiência administrativa através dos processos de RH. Através da 

                                                
8 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
9 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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contratação, treinamento e premiação, os gerentes aumentam a produtividade e reduzem 

perdas. Os funcionários de RH que atuam como especialistas administrativos eliminam gastos 

desnecessários, aumentam a eficiência e constantemente descobrem novas maneiras de fazer 

melhor as coisas, empreendendo atividades que levem à reengenharia contínua dos processos 

de trabalhos que administram.  

 

Os profissionais de RH trabalham como especialistas administrativos em três níveis: 

• podem ajudar uma empresa a passar pela reengenharia dos processos empresariais;  

• podem atuar ativamente nas equipes de melhoria aprimorando processos essenciais no 

sentido da maior simplicidade, eficiência e eficácia; 

• devem demonstrar capacidade de liberar seus serviços com eficiência de forma a 

ganhar credibilidade. 

 

Durante a melhoria de processos, os profissionais de RH podem definir processos 

alvo, desenvolver modelos (tal como é), questionar premissas subjacentes; desenvolver 

modelos (como deve ser), implementar, desenvolver, vender e medir o impacto empresarial, 

agilizando e automatizando as práticas de RH. Após esta fase, acontece a melhora dos 

processos e reestrutura o pensamento organizacional. Para tanto, é preciso evitar o impasse 

centralização versus descentralização, que é paradigma dominante entre situar a concepção e a 

coordenação da atividade de RH no nível da empresa como um todo ou no nível da unidade 

de campo.  Somente assim será possível definir um referencial de criação de valor e as opções 

de resultados, onde os profissionais de RH ou gestores de pessoas  criam valor de forma que 

os gerentes e os clientes percebam, tendo como opções: agenciamento/terceirização de 

serviços; centro de serviços; centro de habilidades; soluções integradas,  engajando 

especialistas de múltiplos grupos de quadro de pessoal em equipes, para enfrentar problemas 

empresariais em unidades operacionais, e outras. 

 

O foco da criação de valor é horizontal, baseado na equipe, onde o poder hierárquico é 

menos importante que o fluxo de recursos para adicionar valor. O processo é mais importante 

que a função. É constituído por passos que evidenciam a importância do cliente e demonstram 

que os recursos precisam fluir da organização até o cliente: requisitos do cliente, interface 

com o cliente, processo e serviços comuns (centros de serviço e centros de habilidades): 

• requisitos do cliente;  
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- envolver o cliente na conquista efetiva dos resultados; 

- ajudar o cliente a perceber a importância da administração de RH; estratégico e 

o papel da estratégia de RH. 

• interface com o cliente; 

- selecionar o profissional adequado de RH da unidade; 

- ser experiente no diagnóstico organizacional.  

• processo;  

- definir e utilizar múltiplos canais para obter resultados; 

- compartilhar informações entre cliente e serviço comum e entre serviço 

comum e cliente. 

• serviços comuns  

- remover fronteiras internas à função de RH; 

- esclarecer os múltiplos papéis no interior da organização de serviços comuns; 

- colocar no mesmo espaço da organização os membros de serviços comuns; 

- incentivar e ensinar o trabalho em equipe; 

- terminar as fusões o mais depressa possível; 

- definir medidas para avaliar o sucesso dos serviços comuns. 

 
 
3.2.3 Defensor dos Funcionários 
 
 

Através do papel de defensor dos funcionários, os profissionais de RH devem ajudar a 

empresa a obter e aumentar o nível de contribuição, compromisso e dedicação dos 

funcionários, através da compreensão de suas necessidades. Através do desempenho desse 

papel os profissionais de RH poderão influir na capacidade da empresa transformar, atender 

as expectativas do consumidor e assim melhorar o desempenho financeiro da empresa como 

um todo. 

 

“As principais atividades para a administração da contribuição dos funcionários são 

ouvir, responder e encontrar maneiras de dotá-los dos recursos que atendam suas demandas 

variáveis.”10 

 

                                                
10 ULRICH, Dave. Opus Citatum, p.47 
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Segundo o autor, a contribuição dos funcionários se torna uma questão empresarial 

crítica porque ao tentar produzir mais com menos funcionários, as empresas não têm outra 

escolha senão tentar envolver não só o corpo, mas a mente e a alma de cada um deles. Essa 

contribuição é elevada quando os funcionários podem apresentar idéias, são considerados 

como pessoas-chave tendo seus interesses levados em consideração, através de uma relação 

de emprego válida e valorizada. 

 

Ulrich11 afirma que para serem competitivas, as empresas precisam exigir mais dos 

funcionários, mas ao mesmo tempo, observar os  efeitos provenientes dessa exigência. Se os 

funcionários sentem que  estão sendo chamados a fazer mais do que é possível realizar com os 

recursos que dispõem, os funcionários podem sentir depressão. Os profissionais de RH devem 

ser os primeiros observadores desses sintomas, agindo como observadores e patrocinadores de 

recursos e demandas equilibradas, tanto para si quanto para os clientes e funcionários aos 

quais atendem, reduzindo a demanda das seguintes formas: 

• ajudar os funcionários a descobrir maneiras de fazer menos, e, com isso permanecer 

em equilíbrio com seus recursos correntes; 

• aumentar recursos: ajudar os funcionários a descobrir novos recursos que os habilitem 

a realizar seu trabalho; 

• converter as demandas em recursos: ajudar os funcionários a aprender a transformar as 

demandas em recursos.  

 

“Os profissionais de RH podem ajudar a reduzir as demandas sobre os funcionários 

compreendendo e aplicando princípios de reengenharia aos processos de trabalho e de 

negócios.”12 

 

Os profissionais de RH que procuram meios para utilizar o controle com criatividade e 

flexibilidade devem começar pela consideração de perguntas como: onde o trabalho é 

realizado, como o trabalho é realizado, que trabalho é realizado quando o trabalho é realizado 

e quem realiza o trabalho. Conforme os funcionários compreendam e se envolvam com as 

metas de suas empresas, as decisões quanto aos meios de realizar essas metas podem ser 

comuns. 

 

                                                
11 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
12 ULRICH, Dave. Opus Citatum. p.167. 
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Ulrich13 relata, que quando os funcionários se sentem pessoalmente envolvidos com 

um projeto ou uma empresa, inclinam-se mais ao trabalho intenso para atingir as metas. A 

dedicação dos funcionários geralmente provém de um líder que contempla uma visão clara 

que comunica entusiasticamente uma proposta e uma intenção. Os executivos dotados de tais 

visões fornecem aos funcionários orientação e recursos e aumentam sua resolução de atender 

com sucesso a demanda aumentada.  

 

Segundo o autor, é importante que os defensores dos funcionários criem um ambiente 

de trabalho onde se comemore a vitória através de diversão. Desta forma, se deve fixar metas 

exigentes, lutar por elas e realizá-las de forma vitalizante, estimulante e com comemorações. 

Ulrich14 afirma que criar uma cultura onde os êxitos são comemorados ajuda os funcionários a 

dar conta de demandas aumentadas.  

 

Existem ainda outros pontos a serem considerados por RH na sua função de defensor 

dos funcionários como: 

• promover a comunicação tanto de símbolos quanto palavras, de forma que as 

estratégias sejam compreendidas; 

• fomentar liderança de desempenho, valor adicionado pelo pessoal e paixão pelo 

cliente; 

• criar políticas que contribuam para aumentar a percepção dos funcionários quanto ao 

respeito dado aos indivíduos, eqüidade de tratamento e disponibilização de recursos 

que os auxiliam a suprir as crescentes demandas do trabalho; 

• utilizar computadores e tecnologias para integrar pessoas que trabalham em diferentes 

horários e locais, eliminando barreiras de comunicação e simplificando processos; 

• promover atividades que propiciem o desenvolvimento e aprendizado; 

• transformar as demandas em recursos; 

- aproveitar as informações obtidas nas entrevistas de desligamento; 

- promover a assimilação de novos gerentes; 

- considerar o impacto das políticas da empresa nas relações pessoais ampliadas 

do funcionário; 

- envolver os funcionários nas decisões chaves; 

                                                
13 Ulrich, Dave. Opus Citatum. 
14 Ulrich, Dave. Opus Citatum. 
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- gerenciar as transferências – mudanças e necessidades da empresa, divulgando 

mensagens honestas sobre as necessidades e criando infra-estrutura para a 

transferência do pessoal no interior da empresa através de anúncio de vagas, 

lotação interna e listas de candidatos.  

 

Em resumo, os gerentes de linha devem articular um novo contrato a todos os 

funcionários da empresa, estabelecendo metas exigentes, reinvestindo na contribuição dos 

funcionários. Os profissionais de RH complementam o trabalho dos gerentes de linha 

assumindo as tarefas de ser a  voz dos funcionários nas discussões com a gerência, garantir 

aos funcionários que suas preocupações sejam ouvidas,  definir e fornecer recursos que 

auxiliem os funcionários a atendam as demandas que lhes são feitas.  

 
 
3.2.4 Agente da Mudança 
 

 

O quarto papel desenvolvido pelos profissionais de RH é o de Agente da Mudança. 

Segundo Ulrich15, a transformação acarreta mudança cultural que é fundamental no interior da 

empresa, e nesse sentido os profissionais de RH que administram a mudança, identificando e 

implementando todos os seus processos, são os guardiões e catalisadores culturais, que trazem 

às empresas a capacidade de melhorar a concepção e a implementação de iniciativa e redução 

do tempo de ciclo em todas as atividades, pois são os agentes da mudança que identificam os 

problemas, constroem relações de confiança, solucionam problemas, criam e executam os 

planos de ação.  

 

Como agentes da mudança os profissionais de RH elaboram a capacidade de uma 

empresa operar três tipos de mudança, garantindo que as iniciativas sejam definidas, 

desenvolvidas e liberadas de maneira oportuna; que os processos sejam interrompidos, 

iniciados e simplificados, que valores fundamentais na organização sejam debatidos e 

devidamente adaptados à transformação das condições de negócios.  As mudanças operadas 

pelos profissionais de RH são: 

 

• mudanças de iniciativa – implementação de novos programas, projetos ou 

procedimentos; 

                                                
15 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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• mudanças de processo  - concentram-se na maneira pela qual o trabalho é executado; 

• mudanças culturais – se reconceitua os métodos fundamentais de negociar. A 

identidade da empresa é transformada tanto para os funcionários quanto para os 

clientes. 

O sucesso do RH como agente da mudança depende que ele consiga substituir a 

resistência pela resolução, o planejamento pelos resultados e o medo da mudança pelo 

entusiasmo em relação às suas possibilidades.  

 

Os profissionais de RH como agentes da mudança, devem conceber e administrar 

tanto a capacidade para a mudança quanto à mudança de cultura, dominando quatro 

propostas: 

  

• de catalisador, defensor e patrocinador: responsabilidade de assegurar que a mudança 

de cultura esteja presente em toda discussão gerencial, criação e implementação dos 

modelos para a mudança da cultura e manutenção da atenção dos executivos na 

mudança da cultura; 

• de facilitador: os profissionais de RH devem facilitar a mudança, desenvolvendo a 

competência do gerenciamento em autofacilitação; 

•  de projetista: reprojeção dos sistemas de RH: contratação, desenvolvimento, 

avaliação, recompensas, desenho da organização e práticas de comunicação; 

• demonstrador: demonstrar mudança em sua própria função. Os profissionais de RH 

precisam viver e experimentar em primeira mão as lições da mudança da cultura. 

 

A mudança de cultura deve adicionar valor aos clientes de uma empresa. 
Implementar mudança de cultura meramente para aumentar a dedicação dos 
funcionários não é o bastante. A mudança de cultura deve melhorar a 
posição competitiva de uma empresa no mercado pela alteração de sua 
identidade em consonância com as necessidades do cliente.”16 

 

Em resumo, no modelo de múltiplos papéis proposto por Ulrich17, os profissionais de 

RH ajudam na execução das estratégias, constroem a infra-estrutura, garantem a contribuição 

dos funcionários e gerem a transformação e a mudança, como mostra a figura 1: 

 

                                                
16 ULRICH, Dave. Opus Citatum. p.226. 
17 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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Em última instância, Ulrich18 afirma que: 

 
Para que os profissionais de RH adicionem valor para a empresa, precisam 
desempenhar múltiplos papéis, e não exclusivos. Precisam especificar 
resultados para a empresa provenientes do desempenho de cada um dos seus 
papéis, definir as margens que caracterizam esses papéis e atuar no sentido 
de alcançar os resultados correspondentes a esses papéis. Precisam 
reconhecer, além disso, a posição paradoxal que ocupam em uma empresa, 
aceitando a responsabilidade pela consecução dos resultados e, ao mesmo 
tempo, construir o compromisso comum necessário para obter esses 
resultados. 19  

 

 

 

                                            

                                    

                      

                           

                                                                                        

 

 

 

Figura 1 –  O Modelo dos múltiplos papéis 

Fonte: Dave Ulrich, 2002. 

 
 
3.3 AS DIMENSÕES FUNCIONAIS DE SANDRA REGINA PINTO ET AL20 
 
 

Segundo essa abordagem, as dimensões funcionais de gestão de pessoas nas 

organizações são: captação e seleção de talentos, a remuneração e o reconhecimento, a 

avaliação de desempenho e em especial a educação continuada.  

 
 

                                                
18 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
19 ULRICH, Dave. Opus Citatum, p. 69. 
20 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Dimensões Funcionais da Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro:  FGV, 2003 
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3.3.1 Captação e Gerenciamento de Talentos 
 
 

Segundo Pinto et. al21 o gerenciamento de talentos constitui uma das principais 

dimensões da gestão de pessoas, pois as práticas tradicionais de gerenciamento de pessoas 

atendiam plenamente à rígida divisão de funções e tarefas às linhas de autoridades bem-

definidas e ao foco no controle. Estes princípios estão desaparecendo nas empresas modernas, 

onde surgem modelos flexíveis, voltados para o trabalho em grupo, envolvendo a gestão 

flexibilizada de pessoas. 

 

A referida obra enfatiza que é necessário selecionar profissionais que possuam as 

competências adequadas, gostem do que fazem e se identifiquem com seus companheiros de 

trabalho e com os valores da organização. Em outras palavras, a captação ou recrutamento de 

talentos trata de identificar e atrair um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos os 

que apresentam conhecimentos, habilidades e atitudes adequados às posições oferecidas por 

uma determinada empresa.  

 

A captação dos candidatos também é um canal de informação e de construção da 

imagem organizacional. As técnicas de seleção que incluem: análise de currículos, testes de 

conhecimentos gerais e específicos, de inteligência, de aptidão, de personalidade, dinâmicas, 

entrevistas coletivas ou individuais.22 

 
 
3.3.2 Sistemas de Remuneração e Reconhecimento 
 
 

Para Pinto et al23, os sistemas de reconhecimento e remuneração devem sofrer uma 

revisão com o objetivo de transformar a visão usual da remuneração como fator de custo em 

visão de remuneração como fator de aperfeiçoamento da organização. Segundo a abordagem, 

os indivíduos se prendem menos por laços de aceitação da legitimidade da autoridade e mais 

por um relacionamento de parceria. Desta forma, um sistema de remuneração e 

reconhecimento eficaz deve despertar no funcionário orgulho, motivação e aumento da auto-

estima, ou seja, os talentos devem perceber as recompensas como forma de reconhecimento, 

para que estes tenham os efeitos desejados. Devem equilibrar diferentes formas de 

                                                
21 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum 
22 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum 
23 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
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remuneração como funcional, salário indireto, remuneração por habilidades ou por 

competências, remuneração variável, participação acionária, alternativas criativas.  

 

A vantagem desse sistema está em transformar a administração de RH em 
gestão estratégica de pessoas, capacitando e flexibilizando os funcionários 
de acordo com a estrutura e as necessidades estratégicas da organização, 
substituindo o foco na função pelo foco na pessoa. 24  

 
 
3.3.3 Sistemas de Avaliação de Desempenho 
 
 

Segundo Pinto, et al25., a avaliação de desempenho “é o exercício de análise e 

julgamento do mundo que nos cerca e das ações humanas” 26, servindo  de base para a tomada 

de decisão sobre qualquer situação que envolve uma escolha. As atuais mudanças do 

panorama exigem excelência de resultados e reformulação das práticas de gerenciamento de 

desempenho, mudando a ênfase da avaliação para a análise. Essa mudança implica na 

reformulação do papel dos funcionários no sistema de avaliação através da inclusão da auto-

avaliação, capaz de definir e identificar os pontos fracos e fortes, bem como potenciais dos 

empregados. 

 

A avaliação de desempenho é um dos mais importantes instrumentos gerenciais da 

administração, pois colabora para a elaboração e desenvolvimento de uma política de 

gerenciamento de talentos adequada às reais necessidades da organização, além de dar suporte 

para tomada de decisão sobre promoção, remanejamento, dispensa e identificação de talentos, 

identificar o incentivo mais adequado aos funcionários, estimular a produtividade, divulgar os 

padrões de desempenho da organização, oferecer feedback para o avaliado e avaliar a eficácia 

dos programas de RH. 

 
A obra de Sandra Pinto et al.27 apresenta várias formas de avaliação de desempenho: 

• 360°,  onde as pessoas emitem e recebem feedback de seus pares, subordinados e 

diretores; 

•  avaliação de desempenho global, quando são avaliados concomitantemente 

funcionários, supervisores, grupos e setores/departamentos; 

                                                
24 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. p.75 
25 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
26 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. p.77 
26 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum 
. 
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• avaliação de desempenho dos funcionários/funcional, permite a organização 

identificar pontos fortes e fracos e os potenciais dos funcionários, englobando 

melhoria da produtividade; 

• avaliação de desempenho do supervisor permite aumento e melhora do relacionamento 

com o superior direto, favorecendo o clima organizacional; 

• avaliação de desempenho de grupo permitirá à empresa identificar a qualidade das 

relações interpessoais, possibilitando verificar a efetividade do processo produtivo e a 

participação de cada funcionário no produto ou serviço final. Toda a equipe deve ser 

avaliada; 

•  avaliação de desempenho do setor ou departamento é avaliação de desempenho de 

conjunto de grupos de trabalho, através dos seguintes fatores: prazo, custo e qualidade. 

  

Segundo Pinto et al28, para que as tendências de avaliação possam se concretizar, as 

empresas precisam se precaver contra geradores de conflitos significativos que dificultam os 

avanços das práticas de gerenciamento de talentos, em especial as de avaliação de 

desempenho. 

 
 

3.3.4 Educação Continuada 
 
 

Segundo Pinto et al.29, o tema de educação continuada cresce devido à rápida 

obsolescência dos conhecimentos aplicados e ao desenvolvimento de novas tecnologias, que 

exigem novas competências definidas pelas estratégias empresariais. Assim sendo, as 

empresas desenvolvem programas de treinamento e desenvolvimento, como por exemplo, o 

recente conceito de universidade corporativa. A educação continuada permite que os 

empregados aumentem as habilidades no exercício de suas funções, como também adquiram 

novas competências e novos comportamentos.  

 

Essa obra revela que o processo de treinamento e desenvolvimento é composto por 

quatro etapas: 

• diagnóstico: diagnóstico organizacional com três enfoques - organizacional, funcional 

e individual, analisando as competências verificadas em relação às desejadas;  

                                                
28 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
29 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
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• planejamento: elaboração de um conjunto de políticas, diretrizes e objetivos do 

sistema; 

•  execução: consiste na realização efetiva, na administração, no acompanhamento e na 

manutenção dos projetos e programas de treinamento previamente definidos; 

•  avaliação: toma por base os resultados alcançados e a revisão crítica de todo o 

processo. Materializa-se a partir dos indicadores de desempenho do processo e de 

aprendizagem do público-alvo, com quatro níveis, que envolve a reação, através da 

aplicação de questionários, aprendizado através da observação, aplicabilidade através 

da observação no ambiente de trabalho e resultados ou rentabilidade que analisa os 

indicadores de desempenho. 

 
Segundo Pinto et al30, a educação é a necessidade de adquirir ou renovar 

conhecimentos e está presente tanto nas pessoas quanto nas empresas. A educação 

corporativa, representa uma nova dimensão de treinamento e desenvolvimento. Uma 

dimensão moldada para a era do conhecimento levando em consideração as necessidades cada 

vez maiores de se agregar valor aos negócios. A adoção do conceito sinaliza o investimento 

estratégico e constante de competências essenciais ao negócio. Existem princípios 

metodológicos que caracterizam a atuação da educação corporativa, como utilização de 

práticas de privilegiam a interação dos grupos, valorização das experiências profissionais e 

incentivos ao autodesenvolvimento, preocupação em medir resultados e fortalecimento dos 

papéis das lideranças.  

 
A referida obra ainda destaca, que um dos mais recentes conceitos de educação, 

representado pela universidade corporativa é definido como um processo centralizado de 

soluções de aprendizagem com objetivo de formar e desenvolver os talentos humanos, 

desenvolver e implementar competências profissionais, técnicas gerenciais consideradas 

essenciais, difundir a idéia de que o capital intelectual será fator de diferenciação e privilegiar 

aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa. Deve ter como público alvo os 

funcionários, terceirizados, prestadores de serviço, clientes, consumidores, fornecedores e 

comunidade. 

 

                                                
30 PINTO, Sandra Regina da Rocha et al. Opus Citatum. 
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Segundo essa abordagem, a universidade corporativa consolida-se como o meio e o 

instrumento que conduz e reforça a obtenção de vantagens competitivas e fortalece ou 

transforma a cultura organizacional. 

 
 
3.4 AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE RH, SEGUNDO  GUSTAVO BOOG ET AL 31 
 
 

Essa obra destaca a importância do planejamento estratégico de Recursos Humanos, 

de maneira que as atividades de RH possam agregar valor sob a ótica das pessoas e da 

organização em si e em relação à competitividade do negócio.  

 

Segundo Boog et al32, RH precisa aprender a desenvolver habilidades analíticas em 

relação à administração do negócio e aos números da organização, conduzindo o pensamento 

como parte dessa estratégia e discutindo parâmetros de competitividade, financeiros 

mercadológicos.  

 

A obra ainda revela, que o maior desafio para as organizações, consiste em preparar os 

profissionais de RH para fazer parte das estratégias da organização, de forma a assumir um 

papel estratégico e inovador em relação aos objetivos das empresas, capaz de compor ações 

integradas para adicionar valor à organização que atendam às expectativas dos recursos 

humanos e do mercado de trabalho, garantindo a visão de competitividade do negócio e ao 

mesmo tempo construindo novas competências que possam ampliar os desafios e fronteiras 

organizacionais. 

 

Essa abordagem também aborda a necessidade do estabelecimento de um conjunto de 

princípios para a área de RH, cujos processos sejam subordinados às políticas e às diretrizes 

gerais que delimitam as ações corporativas. Desta forma, é importante que as políticas, 

programas e práticas de RH sejam questionados criticamente por parte dos especialistas de 

RH e pela direção da empresa de modo a adquirirem propriedade, consistência e aderência à 

estratégica organizacional. Por outro lado, os programas e práticas de RH devem ser válidos e 

inseridos no ambiente cultual e histórico empresarial. 

 

                                                
31 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
32 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
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Segundo Boog et al33, as políticas de RH devem: 

• permitir a qualquer gestor ou empregado a compreensão da filosofia de RH, 

subjacente às práticas de RH selecionadas e devem ser elaboradas pautadas pela 

justiça na distribuição de benefícios ou encargos;  

• buscar o interesse comum para que o sentimento de participação e compartilhamento 

seja gerado;  

•  ser claramente redigidas em texto simples, direto e econômico para a compreensão 

coletiva;   

• ser abrangentes, aplicáveis a todos os grupos; 

• refletir a atualização organizacional em relação às demandas sociais do momento.  

 
Segundo Boog et al.34, os aspectos funcionais mais comuns em RH, e que devem fazer 

parte das políticas e diretrizes de RH são: 

 
 
3.4.1 Treinamento 
 
 

Segundo Boog et al35, as políticas de RH devem considerar o tempo que os 

empregados passam nessas atividades e a forma que as mesmas apoiarão o crescimento e a 

perpetuidade dos negócios, ou seja, considerar o tipo de qualificação e competências que a 

organização precisa (do efetivo operacional, técnico e gerencial), quem é elegível ao 

investimento, qual é a composição dos programas, quanto e o que pode ser transformado em 

aprendizado organizacional, quando usar consultorias, o quanto se deseja implantar numa 

universidade corporativa, qual a quantidade média esperada de horas de treinamento por 

função, quando agregar programas no exterior, qual o percentual da absorção de custos por 

parte do treinando, quanto do treinamento deverá ser dado interna ou externamente, como 

regular e remunerar o corpo técnico envolvido nos programas de qualificação, entre outros. 

 
 
3.4.2 Remuneração 
 

O assunto gera polêmica, devido à representatividade e pelos impactos nos custos 

globais da organização e é importante sob o ponto de vista estratégico, considerando-se a sua 

                                                
33 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
34 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
35 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
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capacidade em atrair talentos e motivar equipes. As políticas de RH consideram questões 

como os componentes fixos e variáveis da remuneração e sua vinculação com resultados e 

avaliação de desempenho, bem como sua política de reajustes. 

 
3.4.3 Carreiras  
 
 

Segundo essa abordagem, as políticas são especialmente sensíveis pelo poder que têm 

de estimular ou desestimular a continuidade de talentos nas organizações. Se deve 

regulamentar políticas de carreiras a fim de se obter um sistema eficaz de reconhecimento de 

talentos, capazes de alocá-los nos postos chaves da organização de forma ágil e inequívoca.  

 
 
3.4.4 Administração de Pessoal  
 
 

É uma atividade regulamentada, tem implicações legais e fiscais e possui burocracia 

para atendimento aos prazos legais. As empresas podem apresentar uma política específica 

para fornecer aos empregados, conselheiros legais em assuntos específicos, como a utilização 

do FGTS. As políticas de pessoal também podem estabelecer regras para demissão para 

grandes contingentes.  

 
 

3.4.5 Relações Sindicais 
 
 

As políticas de RH devem orientar-se pelo respeito mútuo a posições ideológicas e 

pela busca de entendimento mínimo que regulamente as ações das partes. 

 
 
3.4.6 Benefícios  
 
 

As políticas de benefícios assumem importante papel na gestão moderna de RH, pois 

deverão contribuir na fixação de políticas corporativas realistas e motivadoras, e também não 

deverão expor a empresa a questões fiscais. As questões a serem consideradas são: a quem e 

quais benefícios são aplicáveis, como tratar a questão dos benefícios no pacote total de 

remuneração e quais os riscos fiscais assumidos.  
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3.4.7 Transferência de pessoal entre as unidades   
 
 

Essa prática é mais comum entre as posições de liderança, em que a transferência é 

normalmente parte de um plano de crescimento. Deverá se estabelecer quem é elegível, em 

que situação se dará a transferência e em que condições, de modo que os funcionários possam 

candidatar-se às transferências.  

 
 
3.4.8 Planejamento de RH 
 
 

As políticas de planejamento de RH devem definir o número de pessoas que serão 

mobilizadas ou desmobilizadas no sentido do planejamento, mas também o custo total e o 

investimento em pessoal previsto em cada unidade, as novas competências que deverão ser 

adquiridas e reforçadas, os novos projetos funcionais de RH que serão implantados. O pessoal 

de RH deve apoiar a administração, selecionando as atividades. 

 
 
3.4.9 Recrutamento e Seleção 
 
 

As políticas de recrutamento e seleção direcionam a atividade de procura de 

profissionais, através de fatores que definem quem será contratado. Segundo Boog et al36, 

esses fatores deverão ser divulgados por toda a organização, de forma a reduzir o número de 

não acertos na seleção de pessoal, evitando desperdício de tempo e recursos, bem como as 

frustrações e expectativas de candidatos ou apresentadores.  

 
 
3.4.10 Comunicação com os Empregados 
 
 

As empresas devem intensificar a comunicação com os empregados, pois muitos 

problemas de qualidade de gestão que as empresas enfrentam são oriundos da comunicação 

inadequada ou falta de comunicação. Todos devem ser informados adequadamente sobre 

aquilo que os afeta direta ou indiretamente. As políticas de RH devem definir o que deve ser 

comunicado, como deve ser comunicado e quem deve comunicar. 

  

                                                
36 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum 
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Para se fixar as políticas de RH, deve-se juntar os especialistas com sólida experiência 

em outras organizações, realizar-se o benchmark das políticas de empresas reconhecidas 

como “de ponta”, ratificar a sua  atualização e legitimar as políticas fixadas com os acionistas 

ou proprietários. Em última instância, deve-se obter a adesão consciente de todos às práticas 

prescritas, no que se diz a respeito ao dia-a-dia da organização, através do apoio amplo dos 

gerentes e administradores que fornecerão atitudes e posturas que servirão de exemplo para os 

demais colaboradores.  

 
 
3.5 AS DIMENSÕES DE JOSÉ GONÇALVES DAS NEVES37 
 
 

Segundo o autor, os elementos da Gestão de Recursos Humanos (GRH) que servem 

como ponto de partida para estudo e reflexão da problemática de RH, são: 

• natureza social: o objeto de GRH é a gestão de emprego; 

• natureza política: forma como as relações de poder inerentes ao trabalho e emprego  

refletem nos problemas sociais (greves, paralisações), relações entre recompensas e 

trabalho; 

• natureza cultural: a principal contribuição de GRH é estabelecer e assegurar a ordem 

simbólica que possibilite o exercício da autoridade, definição dos papéis e significados 

capazes de possibilitar a partilha dos objetivos e da missão entre os diferentes 

membros. 

 

Segundo o autor, as designações da função de GRH têm evoluído com o surgimento 

de novas dimensões ou ênfase em uma ou outra dimensão, sendo atribuído à GRH a 

responsabilidade da promoção do desenvolvimento individual, trabalho em equipe, 

participação e flexibilidade. No entanto, as dimensões que asseguram essas finalidades, não se 

revelam uniformemente eficazes em todas as culturas. 

 

O autor enfatiza a importância de considerar-se os recursos humanos sob a forma de 

aptidões e de qualificações individuais e grupais, como fator de vantagem competitiva e 

estratégia para a sobrevivência das organizações. Nesse sentido, a estratégia define o 

posicionamento dos recursos humanos, considerando-se os fatores de continuidade da herança 

                                                
37 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: 
RH, 2000. 
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cultural da organização e o seu desenvolvimento coletivo das suas competências, numa 

perspectiva de desenvolvimento face ao futuro.  

 
 
3.5.1 A Identificação das Dimensões no modelo de GRH 

 
 

Segundo José Gonçalves das Neves38, uma análise na literatura de GRH revela um 

conjunto de teorias implícitas a propósito do modo de funcionamento das organizações, dos 

grupos e dos indivíduos e um conjunto de métodos apelidados de GRH, relacionados quer 

direta ou indiretamente com as pessoas, que são: recrutamento e seleção, formação, 

remuneração, relações sociais, higiene e segurança, análise e descrição das funções, avaliação 

de desempenho, comunicação e integração, gestão de carreiras, planejamento de efetivos, 

balanço social, gestão administrativa e jurídica.  

 

Segundo o autor, as dimensões são estruturadas na base das escolas de pensamento, as 

quais fornecem os alicerces de natureza teórica, para se estruturar o conjunto de 

representações e de dimensões de GRH. 

 

Para o autor, uma das escolas de pensamento que marcou a evolução do conjunto de 

conhecimentos e práticas relacionadas com a GRH foi a abordagem sistêmica do 

funcionamento organizacional, fazendo da realidade organizacional e da gestão, um sistema 

subdividido em subsistemas interligados e interdependentes entre si e na qual o feedback 

funciona como o principal critério aferidor do sistema. À luz desta nova lógica, assumem 

importância a flexibilidade ligada à formação da organização, a competência individual ligada 

à formação e a evolução profissional. 

 

José Gonçalves das Neves39 considera a GRH um sistema global, integrado num 

sistema mais vasto em que o ambiente, a estratégia de negócio e a cultura organizacional 

constituem os principais condicionantes à definição, evolução e funcionamento dos outros 

subsistemas ou dimensões. As dimensões de GRH inventariadas pelo autor foram: 

• estratégia de GRH: questões de formulação de estratégia de GRH e periodicidade da 

formulação da estratégia do instrumento de regulamentação coletiva do trabalho; 

                                                
38 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
39 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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• gestão do emprego: planejamento quantitativo e qualitativo de RH, definição dos 

requisitos básicos, evolução de carreiras, afetação e desafetação de RH aos postos de 

trabalho, avaliação de desempenho e auditoria de RH; 

•  recrutamento e seleção: análise de mercado, formas de recrutamento, técnicas de 

seleção, critérios de escolha e plano de integração; 

•  formação e desenvolvimento: plano de formação, plano de informação e comunicação 

e avaliação da eficácia; 

•  manutenção de RH: política salarial e de benefícios, ambiente e condições de 

segurança no trabalho, ação social e relações de trabalho. 

 
 
3.6 AS ESPECIALIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
SEGUNDO A SOCIETY HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT.

40
 

 
 

• posicionamento: selecionar, recrutar, entrevistar, testar, registrar pessoas, analisar, 

descrever, desenhar e ampliar cargos, promoções e transferências; 

• manutenção de pessoal: aconselhamento, avaliação de desempenho, cálculo de 

rotatividade, saúde e de prevenção de acidentes, benefícios e serviços aos 

funcionários; 

• relações no trabalho: relações com empregados, greves sindicais, negociações 

coletivas, contratos coletivos ou individuais e acordos mútuos; 

• treinamento e desenvolvimento: treinamento no cargo, treinamento e desenvolvimento 

de gerentes e executivos; 

• remuneração: pesquisas salariais, planos de incentivos, participação nos lucros, 

aquisição de ações, enriquecimento de cargos e salários; 

• comunicações internas: revista interna, manual de empregado, controle de ruídos, 

pesquisas de atitude e clima; 

• organização: desenho da estrutura organizacional, planejamento e avaliação, inovação, 

utilização de abordagens para reduzir o conflito e superar resistências às mudanças 

organizacionais; 

•  administração: alternativas de modelos gerenciais (estilos autoritário, consultivo, 

participativo e de auto-administração) e assistência à mudança; 

                                                
40 Apud CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de 
Janeiro: Campus, 1999.  
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•  políticas de planejamento de pessoal: definição de objetivos organizacionais; 

•  políticas e estratégicas: identificar, traduzir e cumprir políticas de RH e planejamento 

de RH; 

• auditoria e pesquisa: relatórios gerenciais, avaliação de políticas e programas, estudos 

de inovação e análises de custos e benefícios. 

 
 
3.7 A ABORDAGEM DE IDALBERTO CHIAVENATO41 
 
 

Segundo o autor, os objetivos da Gestão de Pessoas são variados e a Administração de 

Recursos Humanos (ARH), deve contribuir para a eficácia organizacional através dos 

seguintes meios: 

• ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; 

• proporcionar competitividade à organização; 

• proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados; 

• aumentar a auto-atualização e satisfação dos empregados no trabalho; 

• desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho; 

• administrar a mudança; 

• manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável.  

 
 
3.7.1 As políticas e Práticas de ARH  
 
 

Para Chiavenato42, a ARH refere-se às políticas e práticas necessárias para se 

administrar o trabalho das pessoas e consistem em: 

• análise e descrição de cargos; 

• desenho de cargos; 

• recrutamento e seleção de pessoal; 

• admissão de candidatos selecionados; 

• orientação e integração de novos funcionários; 

•  administração de cargos e salários; 

•  incentivos salariais e benefícios sociais; 

                                                
41 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 
42 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum. 
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•  avaliação de desempenho dos funcionários; 

•  comunicação aos funcionários; 

•  treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

•  desenvolvimento organizacional; 

•  higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho; 

•  relações com empregados e relações sindicais. 

 
 
3.7.2 Os processos básicos da ARH  
 
 

Chiavenato43 resume as políticas e práticas de ARH em seis processos básicos: 

• processos de agregar pessoas: incluem os processos de recrutamento e seleção de 

pessoas; 

• processos de aplicar pessoas: são os processos utilizados para desenhar as atividades 

que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. 

Incluem desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, 

orientação das pessoas e avaliação do desempenho; 

• processos de recompensar pessoas: são os processos utilizados para incentivar as 

pessoas a satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem 

recompensas, remuneração e benefícios sociais; 

• processos desenvolver pessoas: são os processos utilizados para capacitar e 

incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Incluem treinamento e 

desenvolvimento das pessoas, programas de mudança e desenvolvimento de carreiras 

e programas de comunicação e consonância; 

• processos de manter pessoas: são os processos utilizados para criar condições 

ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Incluem 

administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção das 

relações sindicais; 

• processos de monitorar pessoas: são os processos utilizados para acompanhar e 

controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem banco de dados e 

sistemas de informações gerenciais. 

 

                                                
43 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum 



 69 

Segundo o autor, todos esses processos estão relacionados entre si, que se 

interpenetram  e influenciam reciprocamente, como mostra a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Os Seis processos de gestão de pessoas. 

Fonte: Chiavenato, 1999. 

 
 
3.7.3 A Estrutura do órgão de Gestão de Pessoas  
 
 

 Segundo Chiavenato44, os órgãos de ARH eram tradicionalmente estruturados dentro 

de esquema de departamentalização funcional comum à maioria das empresas, que favorece a 

especialização, mas prejudica os objetivos globais e organizacionais. Essa especialização traz 

vantagens da concentração e integração de profissionais, que são focados para o alcance dos 

objetivos de cada função.  

 

Essa abordagem dificulta a coordenação interdepartamental e torna difícil a obtenção, 

a cooperação e colaboração dos diversos departamentos em assuntos mais amplos. Segundo o 

autor, a abordagem sistêmica, trouxe uma nova forma de se organizar a empresa, com ênfase 

nos processos, nos resultados, e no trabalho conjunto feito por equipes autônomas e 

multidisciplinares. Os movimentos de reorganização empresarial como reengenharia e o 

                                                
44 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum.  
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downsizing provocaram a substituição da organização funcional pela organização em rede de 

equipes voltadas para processos, o que também ocorre com a gestão de pessoas.  

 

Chiavenato45 enfatiza ainda um princípio básico em ARH. Segundo o autor, gerir 

pessoas é uma responsabilidade de linha e função de Staff. Em outras palavras, quem deve 

gerir as pessoas é o próprio gerente ou supervisor, ao qual elas estão subordinadas. Nessa 

ótica, o gerente tem uma responsabilidade linear e direta pela condução de seus subordinados, 

recebendo uma assessoria e consultoria do órgão de RH que lhes proporciona os meios e os 

serviços de apoio.   

 

Da mesma forma que a obra de Boog et al.,46  abordada anteriormente, Chiavenato47 

destaca a importância da questão estratégica na gestão de pessoas e competências humanas 

para as empresas do mundo atual, que vivem num ambiente de mudanças, alta 

competitividade e incertezas.  

 
 

3.8 AS FUNÇÕES E ATIVIDADES DE RH SEGUNDO DE CENZO E ROBBINS48
 

 
 
3.8.1 Função de Preenchimento dos Cargos 
 
 

Segundo De Cenzo e Robbins49, o especialista deve fazer o planejamento do cargo de 

acordo com as metas e objetivos estratégicos da empresa, analisando os cargos para 

identificar-se as habilidades específicas, os conhecimentos e as capacidades que o candidato 

deve possuir para ser bem-sucedido nas tarefas, de acordo com a estratégia e normas da 

legislação de qualificação para o emprego. 

 

 Através das informações provenientes do planejamento de cargos, o RH pode 

fornecer mais opções  aos gerentes de linha. Após o recrutamento, o RH procede a seleção de 

candidatos, que é composta por várias etapas. O RH também fornece informações aos 

                                                
45 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum. 
46 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
47 CHIAVENATO, Idalberto. Opus Citatum. 
48 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Administração de Recursos Humanos. Rio de Janeiro : LCT Livros 
Técnicos, 2001. 
49 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum. 
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candidatos sobre a cultura da empresa e outros dados que ajudem ao candidato a tomar 

decisão. 

 
 
3.8.2 Função de Treinamento e Desenvolvimento  
 
 

Segundo De Cenzo e Robbins50, o RH promove a sociabilização dos novos 

funcionários, que é um meio de adaptação, que se prolonga por muitos meses depois que a 

pessoa começa a trabalhar, de forma a tornar os novos funcionários produtivos num curto 

período de tempo.  

 

Segundo os referidos autores, o RH atua nas fases de treinamento e desenvolvimento 

do empregado, desenvolvimento da carreira e desenvolvimento da organização: 

 

• treinamento do empregado: visa ajudar os empregados a adquirirem melhores 

habilidades para o cargo atual. O foco do treinamento do empregado está nas 

exigências e habilidades do cargo atual; 

•  desenvolvimento do empregado: o desenvolvimento do empregado visa a 

ajudar a organização a garantir internamente o talento necessário para atender 

às futuras necessidades de recursos humanos, ou seja, visa desenvolver as 

competências necessárias para a organização;  

•  programas de desenvolvimento de carreira: visam ajudar os empregados a 

progredir em sua vida profissional, através do fornecimento das informações e 

avaliações necessárias para ajudar os empregados a alcançarem seus objetivos 

de carreira. O desenvolvimento da carreira é de responsabilidade da pessoa, e 

não da organização; 

•  o desenvolvimento da organização lida com a facilitação das mudanças gerais 

na organização, visando mudar atitudes e valores dos empregados de acordo 

com as novas direções estratégicas organizacionais. 

 

Ao final da função de treinamento e desenvolvimento, a ARH tenta alcançar 
os objetivos de ter empregados competentes e adaptados, que possuem as 
habilidades, capacidades e os conhecimentos atualizados necessários para 
desempenhar suas tarefas com eficiência. 51 

                                                
50 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum. 
51 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum. p.8. 
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3.8.3 Função Motivação 
 
 

Segundo De Cenzo e Robbins52, a motivação é um dos aspectos mais importantes do 

processo da administração de RH, pois é um processo múltiplo, com implicações individuais, 

administrativas e organizacionais. É um conjunto de questões ambientais que envolvem o 

trabalho. Essa obra também afirma que se os cargos forem mal desenhados, definidos de 

maneira imprecisa ou descritos de forma inadequada, os empregados terão um desempenho 

abaixo de suas capacidades. 

 

Essa abordagem enfatiza que para motivar os empregados, é necessário um nível de 

respeito entre a administração e os trabalhadores, o que significa o envolvimento dos 

funcionários nas decisões que os afetam. Para tanto, as empresas devem compreender as 

teorias motivacionais, fixando padrões de desempenho e fornecendo feedback aos 

funcionários sobre o desempenho passado. Deve-se estabelecer um plano de remuneração que 

estabeleça uma ligação entre remuneração, desempenho e benefícios recebidos. Todas as 

atividades da função motivação têm como objetivo a maximização das capacidades, 

habilidades e energia dos funcionários em prol dos objetivos da empresa. 

 
 

3.8.4 Função de Manutenção 
 
 

Segundo De Cenzo  e Robbins,53 o objetivo dessa fase é pôr em prática atividades que 

ajudarão a manter a organização e os empregados produtivos, obtendo o comprometimento e 

lealdade dos funcionários. Para tanto, a ARH deve se empenhar para manter o ambiente 

seguro e saudável. Zelar pelo bem-estar do empregado tem um grande efeito sobre seu 

comprometimento. As empresas podem utilizar programas de assistência aos empregados para 

lidar com situações de vida estressantes. 

 

Essa obra também destaca a necessidade da ARH operar programas de comunicação 

para ampliar os canais de comunicação com os empregados, adaptando-os à cultura 

organizacional, com conhecimentos, habilidades e capacidades atualizadas. 

 
 

                                                
52 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum. 
53 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum. 
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3.8.5 Áreas de Administração de RH segundo De Cenzo e Robbins:54 
 
 

• contratação: promove as atividades necessárias para o preenchimento dos 

cargos na organização, trabalhando com especialistas em posição de controle 

(os que determinam remunerações, benefícios e despesas gerais). A área de 

contratação anuncia os cargos a serem preenchidos, avalia currículos e 

formulários de emprego, encaminha os currículos e candidatos aos gerentes de 

área, faz as ofertas de emprego e cuida das providências burocráticas da 

contratação, coordenando esforços com as áreas que precisam de funcionários; 

• treinamento e desenvolvimento: tem como foco acentuar as qualidades 

pessoais dos empregados a tal ponto que as melhorias acarretarão maior 

produtividade organizacional. São conhecidos como agentes da mudança da 

organização, cujo papel é ajudar os membros da organização a absorverem as 

mudanças, que podem assumir várias formas, como por exemplo a cultural, 

com alteração da filosofia, valores e modos de operar da organização. O 

treinamento e o desenvolvimento também podem incluir atividades de 

desenvolvimento de carreira e aconselhamento do empregado para fazer 

melhores opções na carreira, para atingir objetivos desejados; 

•  remuneração e benefícios: cuida do pagamento dos empregados e da gestão do 

pacote de benefícios, realizando a análise e investigação para fixação de 

valores, categorizando os cargos, classificando-os e comparando-os em termos 

estatísticos. Essa área também analisa fatores externos como condições de 

mercado, oferta de trabalhadores e fatores que podem afetar o valor do cargo, 

realizando uma análise para garantir a eqüidade interna no sistema de 

remuneração, organizando um pacote de benefícios para atender às 

necessidades dos empregados, atentando para a eficiência em termos de custos 

para a organização; 

• relações com os empregados: essa área tem responsabilidades básicas, que 

envolve as relações trabalhistas e relações com os sindicatos. Nos cenários não 

sindicalizados, os funcionários desempenham muitas tarefas, como garantir a 

comunicação aberta em todos os níveis da companhia, pela promoção de um 

ambiente em que os funcionários falam diretamente com os supervisores e 

                                                
54 DE CENZO, David. A, ROBBINS, Stephen P. Opus Citatum 
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acertam quaisquer divergências que possam surgir. A área de relações com os 

empregados também assegura a adequação e segurança dos locais de trabalho, 

ajudam a tornar os funcionários comprometidos e leais ouvindo-os, além de 

promover programas sociais e esportivos que beneficiem os trabalhadores a 

fim de que sintam que fazem parte de uma comunidade. 

 
 
3.9 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 
 
 

Segundo Boog et al.55, o ambiente globalizado trouxe a necessidade da busca de 

flexibilidade que permita a conquista de novas oportunidades, o gerenciamento de risco e das 

ameaças aos negócios. Desta forma, as empresas adotaram modelos de estruturas 

organizacionais mais complexas, modificando os processos de trabalho e as relações 

funcionais. Outro ponto considerado pelo autor é o novo conceito de capital humano que 

considera as pessoas como ativos valiosos, que devem ser desenvolvidos e viabilizam os 

negócios de uma organização, tendo como finalidade transformar a empresa numa 

organização de alta performance, por meio da identificação e do desenvolvimento das 

competências necessárias para atender os objetivos dos negócios. Segundo o autor, a 

administração por competências é: 

 
[...] uma forma avançada de administrar pessoas, pois sua base de 
sustentação está nos conhecimentos requeridos pela organização para que 
seus objetivos de negócios sejam alcançados e na maneira como esses 
conhecimentos são disseminados entre os profissionais da organização 56 

 
Segundo Pinto et al57, para que uma empresa adote a gestão por competências, deve 

identificar as lacunas ou deficiências em seu quadro funcional que possam retardar ou 

bloquear a obtenção dos macroobjetivos estratégicos da organização. Para tanto, as dimensões 

funcionais da gestão de pessoas devem ser colocadas a serviço da organização como captação 

de talentos, remuneração e reconhecimento, avaliação de desempenho e educação continuada. 

Segundo Pinto et al58, a definição de competência é “o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa, e que se 

relacionam com o desempenho no trabalho”59 e implica conhecimentos técnicos e também 

                                                
55 BOOG, Gustavo et al. Opus citatum. 
56 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum, p. 218 
57 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum. 
58 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum. 
59 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum, p. 36. 
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crenças, valores e traços de personalidade que formam as atitudes, compondo a performance 

organizacional. A abordagem também relata que as competências são desenvolvidas e 

aprendidas ao longo da vida profissional e são resultantes de várias esferas: formais, 

informais, teóricas, práticas e tácitas, levando em consideração as características pessoais de 

cada indivíduo. 

 
Segundo Fleury60, competência é “um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.”  

 

Para Pinto et al61, é preciso que as empresas se preocupem em desenvolver as 

capacidades e habilidades cognitivas necessárias para o saber ser, como as capacidades de 

raciocínio e auto-aprendizagem, de pensamento autônomo e crítico, de solução de problemas 

e, principalmente de criatividade. Aprender a pensar compreende: 

• aprender rapidamente novas técnicas; 

• aplicar conhecimentos antigos de forma nova; 

• tomar decisões adequadamente; 

• desenvolver o espírito de indagação e raciocínio; 

• discriminar mensagens e afirmações; 
• avaliar e valorizar a lógica das deduções; 

• posicionar-se diante de alternativas. 62 

 

Para Boog et al63, a gestão por competências têm como objetivos proporcionar o 

entendimento, organização e disseminação dos conhecimentos ligados ao negócio e às 

estratégias da empresa, que vão proporcionar a construção de uma organização de alta 

performance. A garantia da disseminação dos conhecimentos promoverá a evolução 

profissional trazendo para a empresa agilidade, flexibilidade, inovação e velocidade, dando 

respostas rápidas para atuação em ambientes competitivos. Cabe ainda mencionar a 

importância do monitoramento da efetividade da disseminação do conhecimento como um 

instrumento de comunicação de mensagens, atitudes e habilidades esperadas em relação aos 

empregados, que permitirá a formação de uma base de dados de cada empregado. 

 

                                                
60 Apud PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum, p. 39.  
61 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum. 
62 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum, p. 42. 
63 BOOG et al. Opus Citatum. 
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 Essa obra enfatiza a gestão de competências como valiosa fonte de informação, que 

além de comprometer o líder na gestão efetiva e no desenvolvimento de sua equipe, fornece 

transparência e comunicação em relação aos critérios de desenvolvimento profissional, 

incentivando a maior integração entre diversas áreas e setores.  

 

Para Pinto et al64, deve-se estabelecer um processo de participação profunda para 

identificação das competências essenciais, envolvendo as unidades estratégicas de negócios, 

de forma a definir um conjunto de prioridades, estabelecer os papéis administrativos, definir 

os mecanismos explícitos para alocação de recursos, fazer o benchmarking dos esforços de 

desenvolvimento de competências em relação aos concorrentes, analisar o status das 

competências essenciais já existentes e as recém-criadas, criar uma comunidade de pessoas 

que se considerem “detentoras” das competências essenciais da corporação. 

 
 

3.9.1 As Dimensões do Modelo de Gestão de Competências 
 
 

Segundo Boog et al65, as dimensões em um modelo de gestão por competências, 

integra todos os sistemas da área de recursos humanos, constituindo uma ferramenta de 

administração de pessoas e viabilizando a convergência das ações de recursos humanos. As 

dimensões, segundo essa abordagem envolvem: 

 

• recrutamento e seleção: os processos, sistemas e ferramentas deverão ser 

organizados e desenvolvidos para refletir as competências que foram definidas 

para a organização. A elaboração do dimensionamento de pessoas é também 

conhecida como planejamento estratégico de pessoal; 

 

•  avaliação de desempenho: envolve aspectos como o acompanhamento da 

performance de cada um dos profissionais no sentido de verificar a evolução 

de carreira por meio do aumento do nível de proficiência em uma competência 

e acompanhamento do desempenho individual no alcance das metas. Os 

resultados das avaliações fornecem inputs importantes: ações de investimentos, 

bancos de dados potenciais/talentos e de futuros gestores, carreira, aumentos 

                                                
64 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum, 
65 BOOG et al. Opus Citatum. 
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salariais e promoções e desligamentos. A melhor forma de avaliação é a 

avaliação 360°, que considera avaliação entre profissionais de todas as 

direções, incluindo ainda a avaliação do cliente e uma auto-avaliação; 

•  remuneração estratégica traz a possibilidade da combinação de várias formas 

de remuneração, com foco nos sistemas estruturais (estruturas clássicas ou 

mais flexíveis). A remuneração é determinada pela formação e capacitação dos 

profissionais, refletidas em termos de competências previamente estabelecidas 

pela organização. Orienta o desenvolvimento da carreira de acordo com as 

competências aplicadas no processo de trabalho, com os objetivos estratégicos 

da organização e resultados esperados; 

• treinamento e desenvolvimento: as ações de capacitação estão voltadas para 

disseminar entre os profissionais, as competências definidas pela organização, 

seguindo o planejamento estratégico de pessoal. As ações são meios de 

obtenção de proficiência nas competências e conseqüente progressão na 

carreira; 

• viabilizadores de capital humano: também considerados como viabilizadores 

de mudança, são as ações e os sistemas que apóiam a gestão de competências 

facilitando sua implementação e gerenciando  os processos de alterações. Os 

viabilizadores são compostos pelos aspectos de infra-estrutura, estrutura 

organizacional da área, segurança do trabalho, saúde ocupacional, relações 

trabalhistas, sistemas de informações e ações de monitoramento e de 

transformação da cultura.  

 
A obra de Boog et al.66, ressalta que os sistemas para obtenção, retenção e 

desenvolvimento de recursos humanos estão sendo redesenhados e transformados em 

poderosos processos de gestão de capital humano, que podem atrair e reter mais talentos, de 

forma estratégica e integrada. É necessária a mudança da forma de gestão, com base no 

enfoque das competências, para a obtenção de resultados operacionais e estratégicos.  

 
As competências na empresa envolvem desde suas intenções estratégicas até o 

desenvolvimento de cada colaborador, sempre com o objetivo de obter o resultado do 

negócio. Os profissionais de recursos humanos terão que desenvolver competências mais 

abrangentes, que traduzam visão do negócio e capacidade de atuar estrategicamente. Para 

                                                
66BOOG, Gustavo. et al. Opus Citatum. 
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Boog et al67, a criação de valor e a obtenção de resultados, envolvem o conhecimento da 

missão, dos objetivos estratégicos e das metas do negócio. Desta forma, os profissionais de 

RH atuarão como parceiros estratégicos de profissionais de outras áreas ou mesmo na 

coordenação do processo de identificação de competências.  

 

Como etapas importantes do processo, são necessários o diagnóstico, definição e 

mapeamento das competências, de forma a assegurar os resultados à estratégia da 

organização. Para tanto, deve-se desenvolver e sustentar competências existentes, eliminando 

as obsoletas.  

 
Essa abordagem revela que o profissional de RH deve contribuir para o crescimento 

ou o desenvolvimento de competências individuais (de pessoas) que fortaleçam as 

competências essenciais da empresa. Em outras palavras, o profissional de RH deve 

recomendar, coordenar, realizar, contratar, compartilhar, aprender e desaprender durante o seu 

plano de ação.  

 
Para Maria Ednei Silva68, empregados treinados de acordo com as estratégias da 

empresa constituem fonte de vantagem competitiva, já que são os responsáveis, pela inserção 

estratégica do produto ou serviço da organização no mercado. Se uma empresa tem como 

objetivo estratégico aumentar a produtividade, terá de se assegurar de que os empregados 

possuem as competências individuais necessárias para o trabalho, tendo em vista aquele 

objetivo.   

 
A obra de Boog et al69, enfatiza que a captação, retenção de talentos, educação 

corporativa, remuneração por competências, avaliação por feedback, troca de conhecimentos, 

rotação de pessoas, coaching, mentoring, estimulo a ações de cidadania e desenvolvimento de 

carreiras são formas estratégicas de gestão de competências que podem ser conduzidas por 

profissionais de RH que enriqueçam a carreira.  A interação dos profissionais e setores 

distantes de RH como o educacional e o tecnológico, amplia conhecimentos e oportunidades, 

representando um significativo valor agregado dentro do novo modelo de atuação de RH. 

 
 

                                                
67BOOG, Gustavo. et al. Opus Citatum. 
68 SILVA, Maria Ednei. Relações entre Impacto do Treinamento e Estratégia Empresarial: o caso da Eletronorte.  In: XXVII 
ENCONTRO ANUAL ENANPAD. Atibaia: Setembro, 2003. 
69 BOOG, Gustavo. et al. Opus Citatum. 
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3.10 A Educação Corporativa  
 

Segundo Pinto et al,70 “a temática da aprendizagem organizacional cresce em 

importância na razão direta da obsolescência dos conhecimentos aplicados, bem como do 

desenvolvimento de novas tecnologias”71  

 
Para Sandra Regina et al72, o conjunto de conhecimentos e competências exigidos 

passaram a ser definidos pelas estratégias empresariais, pelas particularidades tecnológicas, e 

não mais pelo ofício ou especialidade do funcionário. 

 
As organizações estão desenvolvendo programas de treinamento e desenvolvimento, 

conceitos de educação corporativa e modelos de universidade corporativa para enfrentar os 

desafios das mudanças do ambiente, promovendo a aprendizagem contínua de todos os seus 

funcionários, de suas cadeias de valor e de relacionamentos. Segundo Boog et al73, o desenho 

organizacional, gestão por competências e educação corporativa serão os eixos principais da 

inserção dos profissionais de recursos humanos no nível das decisões estratégicas. 

 

Educação corporativa representa uma nova dimensão de treinamento e 
desenvolvimento. Uma dimensão moldada para a era do conhecimento 
levando em consideração as necessidades cada vez maiores de se agregar 
valor aos negócios. A adoção do conceito sinaliza o investimento estratégico 
e constante de competências essenciais ao negócio. 74 

 

Segundo Pinto et al75, a educação corporativa não é uma revolução radical, mas sim, 

uma revolução incremental, com uma série de princípios filosóficos, metodológicos e 

empresariais já existentes nos processos de treinamento e desenvolvimento, de forma a 

atender às novas demandas das organizações na era do conhecimento. 

 

Essa abordagem relata que ps princípios filosóficos sustentam práticas de educação 

corporativa, como mudança cultural, valorização do ser humano e visão sistêmica, e os 

princípios metodológicos tratam as práticas para interação dos grupos, valorização das 

experiências profissionais, incentivos ao autodesenvolvimento, preocupação em medir 

resultados e fortalecimento dos papéis das lideranças. 

                                                
70 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum. 
71 PINTO, Sandra R. et al. Opus Citatum.  p.91 
72 PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum. 
73 BOOG, Gustavo et al. Opus Citatum. 
74 PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum, p.100. 
75 PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum. 
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3.10.1 Universidade Corporativa 
 

Segundo Alperstedt76, Universidade Corporativa é definida como “um processo 

centralizado de soluções de aprendizagem com relevância estratégica para uma família de 

cargos ou funções e para as competências essenciais da organização.”  

 

Segundo Martius Rodriguez77, “a universidade Corporativa está orientada para o 

desenvolvimento de competências críticas para que as estratégias da organização sejam 

alcançadas, estando voltadas diretamente para o resultado das empresas.” Para esse autor, as 

empresas investem na capacitação das pessoas com o objetivo de abrir novas oportunidades 

de mercado e novos negócios. 

 

Para Pinto et al78, alguns pressupostos básicos são comuns na busca do objetivo 

principal, que é tornar-se uma organização em que o aprendizado seja permanente. São eles: 

• missão: formar e desenvolver os talentos humanos; 

• objetivo principal: desenvolver e implementar competências profissionais, técnicas 

gerenciais consideradas essenciais; 

• objetivos globais: difundir a idéia de que o capital intelectual será fator de 

diferenciação; 

• foco no aprendizado: privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a 

cultura corporativa; 

• público-alvo: interno e externo, constituído por funcionários, terceirizados, 

prestadores de serviço, clientes, consumidores, fornecedores e comunidade; 

• ênfase nos programas: concentra-se nas necessidades dos negócios, tornando o 

escopo estratégico e não exclusivamente nas necessidades individuais. 

 

Meister79 aponta as características, que são a base do poder das universidades para 

mobilizar as organizações e seus colaboradores diretos e indiretos no sentido de formar uma 

equipe de trabalho de qualidade:  

• oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem sustentação às 
questões empresariais  mais importantes; 
• ser um processo e não um espaço físico destinado à aprendizagem; 

                                                
76 Apud, PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum. p.101. 
77 RODRIGUEZ, Martius Rodriguez Y.  Gestão Empresarial: organizações que aprendem. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2002. 
78 PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum. 
79 Apud PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum. 
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• ter um currículo que incorpore cidadania corporativa, estrutura 
contextual e competências básicas; 
• treinar e se relacionar com seus stakeholders: parceiros, clientes, 
distribuidores, fornecedores de produtos terceirizados, etc; 
• passar do treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos 
de apresentação da aprendizagem; 
• encorajar e facilitar o envolvimento de líderes com o aprendizado; 
• passar do modelo de financiamento corporativo para 
autofinanciamento pelas unidades de negócio; 
• assumir um foco global no desenvolvimento de soluções de 
aprendizagem; 
• criar um sistema de avaliação dos resultados dos investimentos; 
• utilizar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva. 80 

 

Para Pinto et al81, a universidade corporativa em si não gera vantagem competitiva 

sustentável. Estas podem ser viabilizadas mediante o desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem. A universidade corporativa consolida-se como o meio e instrumento que 

conduz e reforça a obtenção de vantagens competitivas e fortalece ou transforma a cultura 

organizacional. A integração da universidade corporativa com seus stakeholders é apresentada 

pela Figura 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  - Stakeholders da Universidade Corporativa.  
Fonte: Pinto et al, 2003. 
 

O presente capítulo teve o objetivo apresentar a estrutura atual da Administração de 

Recursos Humanos (ARH), nas organizações sob a abordagem de diferentes autores, de forma 

a proporcionar a compreensão das principais atividades e funções desempenhadas pelos 

profissionais da área.  

                                                
80 Apud, PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum, p. 104 
81 PINTO, Sandra Regina et al. Opus Citatum 
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Com comparação das linhas teóricas apresentadas, verifica-se que atualmente, o papel 

dos Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas tem sido ampliado nas organizações, onde RH 

apresenta um papel estratégico e atualmente é responsável pelo alcance das metas e objetivos 

organizacionais, bem como a condução de mudanças. No entanto, a literatura mostra que RH 

continua tendo como as suas principais atividades ou funções o recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, a motivação dos funcionários, desenvolvimento de benefícios 

e comunicação.   

 

Com base na fundamentação teórica apresentada, a pesquisa adota como base 

principal, modelo de Dave Ulrich82, que identifica os principais papéis que a gestão de pessoas 

deve exercer atualmente: estratégico, infra-estrutura, defensor dos funcionários e agente da 

mudança. Desta forma, a pesquisa identificará as atividades exercidas pela gestão de pessoas 

das organizações pesquisadas, de acordo com o referencial teórico adotado, investigando as 

atividades desenvolvidas por cada empresa pesquisada de acordo com o modelo dos múltiplos 

papéis do referido autor. 

 
A seguir, o Quadro 1 apresenta uma síntese dos principais assuntos discutidos sobre 

gestão de pessoas, segundo diferentes abordagens: 

 

                                                
82 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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Quadro 1 – Quadro Resumo de Gestão de Pessoas 
 

AUTOR/ OBRA NACIONALIDADE 
PALAVRAS 

CHAVES 
CONTEÚDO DAS DISCUSSÕES 

 

De Cenzo e Robbins  

 

2001 

 

Americana 

Objetivos / 

Funções 

Recursos 

Humanos 

Divide a gestão de pessoas em várias funções. Estas funções têm os 

seguintes objetivos: o preenchimento de cargos, treinamento e 

desenvolvimento, motivação e manutenção dos funcionários. 

Idalberto Chiavenato  1999 Brasileira Pessoas 

Recursos Humanos 

 

Descentralização do órgão de RH, pessoas como parceiros da organização e 

o exercício do órgão de RH através dos gerentes.  

José Gonçalves das 

Neves 

2000 Portuguesa Pessoas 

Recursos Humanos 

Cultura 

organizacional 

Vê a gestão de pessoas em várias dimensões, que sofre influência e ao 

mesmo tempo impacta a cultura organizacional: estratégia de GRH, gestão 

do emprego, recrutamento e seleção, formação e desenvolvimento e 

manutenção de RH. 

Dave Ulrich  2002 Americana Recursos  

Humanos 

Múltiplos 

papéis 

O departamento de recursos humanos deve produzir resultados através dos 

múltiplos papéis de parceiro estratégico, administração da contribuição dos 

funcionários, administração da infra-estrutura e administração da 

transformação e da mudança. 

Gustavo Boog 2002 Brasileira Gestão de Pessoas 

 

Apresenta as transformações do mundo e das relações de trabalho, os 

processos e estrutura de RH, seus desafios e tendências. 

Sandra Rocha Pinto  2003 Brasileira Dimensões  

Funcionais  

Pessoas 

Prega um modelo de flexibilidade modelo no qual os funcionários podem 

influenciar decisões, exercer controle e compartilhar poder. Ênfase na 

importância da educação corporativa e gestão por competências. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 

“Agora eu quero que vocês levantem a sua mão direita, 

 e lembrem-se do que dizemos na Wal-Mart.  

Uma promessa feita é uma promessa cumprida,  

 e repitam comigo: a partir de hoje, eu prometo e declaro solenemente  

que sempre que um cliente estiver a três metros de distância de mim, 

 eu irei sorrir, olhar nos seus olhos e cumprimentá-lo.  

Que Sam me ajude.” 

Sam Walton 

 
 
 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar a evolução histórica sobre o conceito 

da cultura organizacional, a origem dos estudos, seus principais conceitos, a estrutura 

pesquisada pelos diferentes autores, as diferentes propostas metodológicas originadas pelas 

diferentes abordagens, bem como os processos que influenciam na formação da cultura 

organizacional. 

 
 
4.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

O tema Cultura Organizacional apareceu na esfera da administração em 1960, quando 

alguns teóricos passaram a chamar a atenção para a importância da esfera simbólica nas 

organizações e seus impactos sobre o mundo organizacional. Segundo Lívia Barbosa1, nessa 

época aconteceram as primeiras preocupações sobre a forma como valores, crenças e 

símbolos impactavam no comportamento das pessoas, no desempenho econômico e nos 

processos de mudança organizacional. Nessa década, “os consultores organizacionais usam o 

termo, mas o deixam de lado devido a inadequações teóricas e metodológicas na análise do 

mundo organizacional.” 2 

                                                
1 BARBOSA, Lívia. Cultura  e Empresas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
2 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. p.11. 
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Segundo Lívia Barbosa3, em 1980 o tema reaparece com mais força e adquire 

popularização através de publicações nas duas maiores revistas acadêmicas norte-americanas 

especializadas nessa área (Administrative Sciense Quartely e Organizational Dynamics) que 

publicaram quase simultaneamente, dois números inteiramente dedicados ao tema. Nessa 

mesma época, vários pesquisadores começaram a se interessar e publicar sobre o tema, 

consagrando o conceito de cultura organizacional. Desta forma, a referida autora identifica o 

conceito cultura organizacional em três fases: a primeira que vai desde o início da década de 

1960 até o seu final, a segunda do início da década de 1980 até o início da década de 1990, e a 

terceira que compreende meados da década de 1990 até os dias de hoje. 

 

Segundo Lívia Barbosa4, os três períodos mencionados, apresentaram diferentes 

características: 

 

Década de 1960: 
• ligação do conceito com o movimento de desenvolvimento 
organizacional (reestruturação das relações internas); 
• concepção humanística do que seriam os valores organizacionais; 
• visão da cultura como instrumento de melhoria das organizações; 
• contexto histórico dos movimentos civis da década de 1960; 
• retórica de autodesenvolvimento; 
• pouco interesse em tratar a cultura como uma vantagem competitiva.5 
 
1980 até o início da década de 1990: 
• papel relevante que o Japão irá desempenhar na percepção da 
importância da cultura para o universo econômico e organizacional; 
• uma discussão epistemológica sobre o que é cultura organizacional; 
• sua dimensão pragmática/substantiva, ou seja, a tentativa de 
transformar o conceito de cultura em uma variável da estratégia gerencial e 
de competitividade; 
• importância dos teóricos e consultores organizacionais na difusão do 
conceito.6 
 
1990 até hoje: 
• definição e inclusão do conceito de cultura organizacional como um 
ativo intangível das organizações; 
• questões epistemológicas da mensuração da cultura; 
• seu uso em um contexto mais de estratégia empresarial do que 
gerencial; 
• sua relação íntima com um contexto de mudança na agenda política, 
das organizações por pressão da sociedade; 

                                                
3 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. 
4 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. 
5 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. p.12-13. 
6 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. p.13. 
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• liderança corporativa como um dos seus principais agentes de 
promoção. 7 

 

A referida autora relata que no primeiro período, década de 1960, o conceito surge no 

âmbito de desenvolvimento organizacional, com o objetivo de promover mudanças através 

das reestruturações internas, de forma a implantar valores “humanísticos” como cooperação e 

confiança entre os membros da organização. 

 

O segundo período, que abrange o período de 1980 até meados de 1990, o conceito 

reaparece devido à intensa competitividade entre as empresas norte americanas, européias e 

japonesas, sendo que o sucesso dessas últimas é atribuído à sua cultura. Também contribuíram 

para a valorização da dimensão cultural nessa época, o reconhecimento da incerteza como 

variável da sociedade contemporânea. Dentro desse contexto, a cultura se afirmou com o 

objetivo de remover sentimentos de incerteza, oferecer estrutura, padrões e valores para as 

empresas operarem num ambiente adverso. 

 

O terceiro período, dos anos 1990 até o momento atual, Lívia Barbosa8 caracteriza 

como sendo o momento histórico do conceito de cultura organizacional. Segundo a autora, o 

conceito apresenta continuidades dos períodos anteriores, como a percepção da cultura como 

uma variável capaz de intervir no universo organizacional, dando-lhes valor e diferencial 

competitivo. A diferença reside no atual tratamento da cultura como variável estratégica e 

como uma nova associação dos valores organizacionais como valores éticos do ponto de vista 

da sociedade. Dessa forma, a autora enfatiza que nesse período a cultura passou a ser 

valorizada como capaz de estimular a criatividade, inovação, aprendizado, mudança 

organizacional focada na estratégia gerencial interna ou competitividade externa, ou seja, a 

cultura atualmente é vista como ativo estratégico capaz de garantir a rentabilidade de longo 

prazo de uma organização. 

 

No entanto, existem diversas formas através das quais as empresas e pesquisadores 

entendem a cultura. Por possuir diferentes origens, o estudo da cultura organizacional 

apresenta diferentes conceitos e metodologias que procuram explicar as ações, discursos, 

símbolos, práticas e significados do mundo organizacional, como será apresentado a seguir. 

 

                                                
7 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. p.13 
8 BARBOSA, Lívia. Opus Citatum. 
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4.2 A ORIGEM DO CONCEITO 
 
 

Pode-se encontrar na literatura, um vasto e complexo referencial sobre cultura. Muitos 

autores contribuíram de forma significativa para os estudos e compreensão do tema em 

questão. Observa-se que o tema mostra uma simplicidade aparente, mas que leva os 

pesquisadores a diferentes posicionamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos, 

tornando-se então necessária, a exposição das principais propostas, que fundamentaram o 

desenvolvimento conceitual para a área organizacional: as raízes antropológicas e 

sociológicas do tema.  

 

A partir da exposição dessas duas principais vertentes, tem-se o objetivo de apresentar 

o posicionamento teórico e epistemológico dos autores, conceituando-se as diferentes 

abordagens. Serão apresentadas as abordagens dos autores Kim Cameron e Robert Quinn9 e 

José Gonçalves das Neves10, cujas propostas teórico-metodológicas são adotadas como base, 

para avaliação da cultura nas empresas pesquisadas no presente trabalho. 

 
 
4.2.1 As Raízes Antropológicas da Cultura 
 
 

Segundo Fleury11, o antropólogo aproxima-se da realidade social a ser investigada com 

um quadro de referências teóricas formulado previamente, “mergulhando” na vida 

organizacional. No seu posicionamento, age como observador ou observador participante, 

vivenciando as diversas faces das organizações pesquisadas. Através de um consentimento 

organizacional, muitas vezes difícil de se obter, o pesquisador age perguntando-se o 

significado de condutas, práticas, formas simbólicas. Semelhante ao antropólogo que pesquisa 

as sociedades primitivas, o pesquisador penetra na vida organizacional. 

 

Algumas vezes o pesquisador pode assumir a postura de clínico ou terapeuta, como no 

caso dos consultores que tentam ajudar as empresas a resolver seus próprios problemas, 

através do estudo da sua cultura. Este posicionamento, embora com raízes antropológicas, 

                                                
9CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on the competing values 

framework.  New York: Addison-Wesley Publishing Beckhard, 1999. 
10NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa:  RH, 
2000. 
11 FLEURY, M. T., FISCHER, R. M. Cultura e Poder nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1996. 
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tenta prover insights sobre a organização e como esta pode ser ajudada, ao contrário de apenas 

promover o avanço do conhecimento científico. 

 

Em sua obra, Fleury12 mostra que a perspectiva antropológica concebe os padrões 

culturais não como um molde que produz condutas idênticas, mas sim como as regras de um 

jogo, isto é, uma estrutura que permite atribuir significado a certas ações e em função da qual 

se jogam infinitas partidas. Em resumo, pode-se dizer que os antropólogos estudam a cultura 

como variável única, cujo significado emerge das relações simbólicas e dos significados de 

suas relações sociais. Sob o ponto de vista epistemológico, os antropólogos apresentam uma 

visão subjetivista e interpretativa da realidade. Essa corrente ainda é subdividida por duas 

abordagens: aqueles que enfatizam os artefatos e comportamentos observáveis (como por 

exemplo, Kim Cameron e Robert Quinn13) e aqueles que ressaltam os valores, símbolos e 

significados compartilhados (como Beyer e Trice14). 

 
 
4.2.2 As Raízes Sociológicas da Cultura 
 
 

Entre os sociólogos, destaca-se a corrente do interacionismo simbólico, que procura 

explorar o processo de elaboração do universo simbólico, considerando importante a 

recuperação de certos momentos de sua trajetória, tocando explicitamente ou implicitamente 

em algumas questões centrais para a discussão da cultura. Para os sociólogos, a realidade é 

constituída por uma série de objetivos, ou seja, os fenômenos estão pré-arranjados em padrões 

que parecem ser independentes da apreensão que cada pessoa faz deles.  

 

Segundo Fleury15, os sociólogos discutem os processos de socialização vivenciados 

pelos indivíduos como socialização primária e secundária. A socialização primária acontece 

quando o indivíduo se torna membro da sociedade. Já a socialização secundária, quando o 

indivíduo já socializado é introduzido a novos setores no mundo. Assim, a extensão da 

socialização secundária é determinada pela complexidade da divisão do trabalho. Para os 

sociólogos, a questão do poder e das relações de dominação em uma configuração social não 

constitui uma preocupação relevante e é focada como pano de fundo sobre a qual se tecem as 

                                                
12 FLEURY, M. T., FISCHER, R. M. Opus Citatum. 
13 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
14 BEYER, J., TRICE, H. How na organization’s rites reveal it’s culture. Organizational Dynamics, 1986.  
15 FLEURY, M. T.,   FISCHER, R. M. Opus Citatum. 
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relações sociais e não como eixo central da análise, como acontece na abordagem 

antropológica.  

 

Em resumo, os sociólogos consideram pontos fundamentais para o desenvolvimento 

do conceito de cultura organizacional, as idéias sobre a construção do universo simbólico, 

seus processos de legitimação, de socialização primária e secundária. 

 

Em sua obra, Fleury16  aborda  a postura do sociólogo como um fotógrafo da realidade 

social, que procura considerar a sociedade como a somatória de opiniões e comportamentos 

individuais,  considerando-os empiricistas: 

 
Os sociólogos pretendem construir teorias não a partir de problemáticas 

prévias, mas a partir do processamento de dados de onde deveriam surgir os 

conceitos, as hipóteses e as teorias, entendidas como generalizações de 

hipóteses empiricamente comprovadas. 17 

 

Dentro desse contexto, pode-se dizer que como posicionamento epistemológico, os 

sociólogos possuem uma visão objetivista e funcionalista da realidade, dando significado a 

um conjunto de dados, que são considerados como a realidade social, considerando a cultura 

como algo que restringe as organizações aos símbolos e significados, desprezado-se as 

condições do ambiente, dos significados das interações sociais, como é o caso de Berger e 

Luckmann.18  

 
Os diferentes posicionamentos epistemológicos originam diversos conceitos e 

metodologias que caracterizam a diversidade dos estudos sobre cultura nas organizações, 

como apresentado a seguir. 

 
 
4.3 PROPOSTAS  METODOLÓGICAS PARA O ESTUDO DA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
 
 

Devido às diversas abordagens encontradas sobre o tema cultura organizacional, pode-

se encontrar diversas propostas metodológicas com o objetivo de desvendar a cultura de uma 

                                                
16 FLEURY, M. T., FISCHER, R. M. Opus Citatum. 
17 FLEURY, M. T.,  FISCHER, R. M. Opus Citatum. p. 15. 
18 Apud  FLEURY, M. T., FISCHER, R. M. Opus Citatum. 
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organização. Assim sendo, algumas linhas que constituem dilemas metodológicos dos estudos 

sobre o tema serão apresentadas a seguir. 

 
 
4.3.1 Metodologia Qualitativa x Quantitativa 
 
 

Trice e Beyer19 relacionam duas diferentes abordagens metodológicas: a abordagem 

qualitativa e quantitativa, a duas correntes antropológicas. A abordagem quantitativa afirma 

que existem alguns elementos universais na cultura. Essa abordagem sustenta a existência de 

alguns elementos comuns em culturas de diversas organizações. Já a abordagem qualitativa, 

argumenta que somente o elemento dentro do contexto cultural possui significado e que não 

se pode fazer generalizações de forma a comparar uma organização com outra. 

 
Segundo Fernando Motta20, os métodos utilizados refletem de alguma forma a 

controvérsia acima apresentada por Trice e Beyer21. Alguns pesquisadores utilizam 

freqüentemente métodos aos quais são aplicados quadros conceituais em uma ou mais 

organizações. Outros aplicam questionários ou entrevistas estruturadas de forma a 

possibilitarem medidas quantitativas. Os pesquisadores que acreditam que culturas são únicas 

e específicas de um grupo, utilizam métodos qualitativos que procuram descrever a cultura do 

ponto de vista do indivíduo (métodos emic). As entrevistas qualitativas, não estruturadas e 

outras técnicas qualitativas são utilizadas com o objetivo de identificar “o ponto de vista do 

nativo”. Esses pesquisadores evitam impor suas próprias categorias ou idéias a uma cultura, 

procurando mostrar o sistema cultural que os membros usam. Tais pesquisadores estudam 

grupos ou uma organização de cada vez. Os pesquisadores que possuem uma visão etic  

procuram relatar a visão do indivíduo que está fora da cultura como pesquisador. 

 
 
4.3.2 Uma Proposta Qualitativa: A Abordagem de Edgar Schein22 
 
 

Segundo Schein23, a cultura possui elementos culturais que são inconscientes, por ele 

denominados de pressupostos básicos. Tais elementos são internalizados nas relações do 

cotidiano da empresa e são cada vez mais confirmados e enraizados à medida que as práticas 

                                                
19 BEYER, J., TRICE, H. How organization’s rites reveal it’s culture. Organizational Dynamics, 1986. 
20 MOTTA, Fernando Prestes e CALDAS, Miguel P. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo:  Atlas, 1997. 
21 BEYER, J., TRICE, H Opus Citatum. 
22 SCHEIN, E. H. Guia de Sobrevivência da Cultura Corporativa. Rio de Janeiro:  José Olímpio, 1999. 
23 SCHEIN, E. H. Opus Citatum. 
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são validadas pela organização como a forma mais correta de se  realizar as tarefas. Devido os 

pressupostos serem inconscientes, eles não podem ser observados diretamente e seus 

significados escondem-se entre os discursos dos membros da organização. Logo, aquilo que é 

falado abertamente não será o verdadeiro pressuposto básico da cultura, pois este possui um 

significado implícito, com contradições e lacunas. 

 

De acordo com o autor, se deve ir além das aparências e primeiras impressões para se 

descobrir a cultura. Desta forma, o autor propõe um método de abordagem clínica, isto é, uma 

avaliação da cultura através da colaboração de elementos internos da empresa, que seriam os 

facilitadores da pesquisa.  

 
Segundo a proposta de Schein24, técnicas qualitativas de investigação são utilizadas 

adequando-as ao objeto de estudo. Desta forma, é possível maior profundidade nos estudos 

relativos aos elementos que constituem a cultura.  

 
O modelo de investigação da cultura proposto por Schein25 é denominado por ele de 

investigação conjunta. Trata-se de um modelo de entrevistas clínicas ou encontros com 

explorações conjuntas entre o investigador (outsider) e informantes (insiders), que vivem o 

cotidiano da organização e por isso possuem maior compreensão da sua cultura. Segundo o 

autor, para se chegar até os aspectos inconscientes e implícitos da cultura é necessário um 

levantamento de dados até que se consiga uma quantidade de dados de forma a possibilitar 

padrões recorrentes: 

 
Em sua obra, o referido autor defende o uso de entrevistas em grupo para a 

investigação da cultura, mas também valida a utilização de entrevistas individuais como 

forma dos pesquisadores obterem dados suficientes para a compreensão dos elementos da 

cultura organizacional. As entrevistas clínicas seriam compostas de uma série de encontros e 

explorações conjuntas entre o investigador e os entrevistados, que seriam os funcionários 

(informantes) da organização, que já possuem a  cultura incorporada. 

                                                
24 SCHEIN, E. H. Opus Citatum. 
25 SCHEIN, E. H. Opus Citatum. 
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4.3.3 Vantagens x Desvantagens da Abordagem Qualitativa 
 
 

Fernando Motta26 em sua obra, relata as principais vantagens da abordagem 

qualitativa: 

 

• grande possibilidade de compreensão de temas subjacentes e não óbvios, pois os 

dados são coletados dentro de um contexto, isto é, dentro de uma situação 

específica; 

• grande potencial de revelação da complexidade do fenômeno social; 

• os dados possuem menor tendência aos mecanismos de controle social (defesa e 

recalque); 

• adequação à identificação de significados e conecções com o mundo real; 

• os dados podem ser utilizados para estudos de qualquer processo; 

• possibilidade de visualização de mudanças e focos de resistência; 

• são úteis para suplementar, validar, explicar ou reinterpretar dados qualitativos. 

 

Da mesma forma que a abordagem qualitativa possui vantagens significativas, Motta27 

também salienta os problemas e pontos fracos do método que são relacionados por vários 

autores: 

 

• necessidade de disponibilidade de tempo, pois se tem a necessidade de gravar os 

dados através de anotações e relatórios. Tais dados estão sujeitos a perderem-se 

devido a falhas de memória, simplificações ou  às interpretações; 

• a forma preliminar de análise de dados sugere novos caminhos para coleta  e os 

torna disponíveis para montagem final em estudos de casos ou análise 

comparativa. A questão da fidedignidade da aplicação das categorias pelos 

pesquisadores é crítica; 

• dificuldade de definição de um quadro de referência para propiciar clareza e foco 

para o trabalho de campo. 

 

                                                
26 MOTTA, Fernando Prestes e CALDAS, Miguel P. Opus Citatum. 
27 MOTTA, Fernando Prestes e CALDAS, Miguel P. Opus Citatum. 
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Segundo Motta28, a abordagem qualitativa apresenta vantagens e limitações que devem 

ser consideradas em função dos objetivos da pesquisa realizada. Logo, a abordagem 

metodológica a ser estudada deverá considerar os interesses e circunstâncias da pesquisa. 

 
 
4.3.4 Uma Abordagem Quantitativa: propostas para pesquisas comparativas em 
diferentes organizações 
 
 

O Grupo FOCUS, que é composto por pesquisadores de treze países, além de outros 

estudiosos, apresentam estudos realizados em centenas de empresas e defendem a 

possibilidade do uso da tipologia dos valores contrastantes, com a possibilidade do uso da 

metodologia quantitativa para o estudo da cultura organizacional. Na pesquisa de José 

Gonçalves das Neves29 são citados exemplos como estudos de: Zammuto e Krakower, Yeung 

e colaboradores, Quinn e Spretzer, Bluedorn e Lundgren30.  

 

Cabe ainda destacar a pesquisa de Cameron e Quinn31, que aplicou questionários 

estruturados em centenas de organizações americanas e européias, com o objetivo de validar a 

referida metodologia. 

 

 A pesquisa de José Gonçalves das Neves32, realizada em oito organizações 

portuguesas de diferentes segmentos também aplicou questionários estruturados, com 

tratamento quantitativo de dados, de forma a identificar as características culturais das 

empresas pesquisadas, bem como outras variáveis organizacionais como clima organizacional 

e práticas de gestão de recursos humanos.  

 

O autor assume o uso de tipologias como uma forma de classificar algo a partir de um 

conjunto estruturado de características semelhantes. Segundo José Gonçalves das Neves33, 

através dos modelos tipológicos, as organizações podem se caracterizar por um conjunto de 

traços ou dimensões comuns em termos de cultura organizacional. O autor relata que em 

termos metodológicos, as tipologias permitem a adoção de metodologias quantitativas que 

possibilitam a comparabilidade e a generalização dos resultados.  

                                                
28 MOTTA, Fernando Prestes e CALDAS, Miguel P. Opus Citatum. 
29 NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
30 Apud, NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
31 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
32 NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
33 NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
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Yeung, Brockbank e Ulrich34, utilizando uma abordagem quantitativa para avaliar a 

cultura, examinam a relação entre a cultura organizacional e a Gestão de Recursos Humanos 

(GRH). Consideram a GRH como com conjunto de políticas, procedimentos, sistemas e 

atividades que são usadas para direcionar a atenção das pessoas na organização. 

 

 

4.3.5 As vantagens do Método Quantitativo 
 
 

Motta35 apresenta como sendo as vantagens do método quantitativo a velocidade, 

versatilidade, custo, objetividade e precisão. Segundo o autor, a possibilidade de análises 

estatísticas existe, quando o pesquisador toma cuidado na construção das hipóteses, na 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, na sua validação, no desenho da amostra e na 

utilização dos instrumentos de análise estatística compatíveis com os dados coletados. 

 

Segundo José Gonçalves das Neves36, o método quantitativo apresenta as seguintes 

vantagens: 

 

• permitir fazer comparações sistemáticas para avaliar o grau de partilha da cultura entre 

os membros; 

• permitir verificar a existência ou não de subculturas através da identificação e 

comparação entre diferentes grupos; 

• permitir e avaliar o grau de aprendizagem e mudança, num processo dinâmico que 

deve ser objeto de comparações sistemáticas ao longo do tempo; 

•  testar hipóteses de relação entre a cultura e outras variáveis organizacionais, mediante 

a intercomparação das organizações. 

 

A apresentação de diferentes metodologias procurou explicitar as diferenças entre as 

abordagens qualitativa e quantitativa para a análise da cultura organizacional. Como 

conclusão às abordagens apresentadas, considera-se que tanto as abordagens quantitativas 

quanto qualitativas exigem cumprimentos de procedimentos científicos e ambas possuem 

vantagens e limitações. De acordo com os objetivos a serem alcançados em uma pesquisa, a 

opção metodológica pode ser fundamental para o sucesso do projeto. Assim sendo, o presente 

                                                
34 Apud, NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
35 MOTTA, Fernando Prestes e CALDAS, Miguel P.Opus Citatum. 
36 NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. 
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estudo assume o modelo de tipologia dos valores contrastantes adaptado de Cameron e 

Quinn37 adaptado pelo grupo FOCUS, bem como a metodologia quantitativa, com o emprego 

de questionários estruturados. “Este estudo visa investigar a cultura organizacional e sua 

relação com as práticas de GRH (...) requer uma abordagem quantitativa que permita 

estabelecer comparações e relações entre as variáveis”. 38 

 

Embora privilegie o tratamento quantitativo de dados, o presente trabalho também 

realiza uma entrevista com os principais gestores das organizações pesquisadas, de forma a 

obter informações sobre a estrutura funcional dessas empresas, e também procura interpretar 

os dados qualitativamente, de forma a facilitar a leitura e análise dos mesmos. 

 
 
4.4 CONCEITUANDO CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Como já mencionado anteriormente, o tema cultura organizacional possui diversos 

enfoques, cujas perspectivas originam diferentes conceitos. 

 
 
4.4.1Cultura Organizacional Segundo Edgar Schein 39  
 
 

Ao contrário dos sociólogos que assumem a postura empiricista como fotógrafos da 

realidade social, descomplexando-a e chapando-a numa única dimensão, Edgar Schein40 

assume a postura antropológica, mediante a proposta de trabalhar a questão da cultura 

organizacional conceitual e metodologicamente, também questionando sobre o universo 

simbólico das organizações. O autor assume os sistemas culturais em sua capacidade de 

comunicação e de expressão, de uma visão sobre a própria organização, apresentando a 

seguinte definição de cultura:  

 

Cultura Organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 
problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam bem o 
suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros 
como a forma de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 41 

 

                                                
37 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
38 NEVES, José  Gonçalves das. Opus Citatum. p.118. 
39 SCHEIN, E. H.Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossy-Bass, 1992. 
40 SCHEIN, E. H. Opus Citatum. 
41 SCHEIN, E. H. Opus Citatum.p.12  
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4.4.2Cultura Organizacional Segundo  Fons Trompenaars42 
 
 

Através dos conceitos e estabelecidos por Trompennars43 em sua obra, pode-se 

perceber que os mesmos possuem relação com os conceitos de estabelecidos por Edgard 

Schein44, quando utiliza o conceito desse autor como primeiro passo para se entender cultura. 

No entanto, no decorrer de sua obra  o autor  também procura mostrar que os valores e normas 

que estão submersos na semiconsciência e nas crenças não examinadas, são diferentes de 

acordo com o país ou parte do mundo, visão esta que também possui  relação com os estudos 

realizados  por Hofstede45, que serão apresentados a seguir. Desta forma, o Trompennars46 

realiza ao longo de sua obra, diversas comparações de forma a explicar os motivos pelos quais 

os processos de gerenciamento perdem a eficácia quando são ultrapassadas as fronteiras 

culturais.   

 

Um sistema comum de significados, que nos mostra a que devemos prestar 
atenção, como devemos agir e o que devemos valorizar... Cultura 
Organizacional é a forma que as atitudes são expressas dentro de uma 
organização e distinguem-se umas das outras por meio de soluções 
específicas a determinados problemas. 47 
 
 
 

4.4.3 Cultura Organizacional Segundo  Geert Hofstede48  
 
 

O referido autor realizou uma pesquisa comparativa em 61 países e deu significativa 

compreensão para os estudos sobre cultura organizacional. Para Hofstede49, a cultura  pode ser 

aplicada a organizações, nações, profissões, grupos religiosos ou étnicos. O autor utiliza 

ainda, esse mesmo conceito para cultura nacional, pois segundo ele, as influências culturais 

são mais claramente reconhecidas em nível nacional. Para o autor, a cultura é “uma 

idealização de uma mentalidade coletiva que distingue os membros de um grupo (ou 

categorias de pessoas) uns dos outros.”50 

 

                                                
42 TROMPENAARS, F. Nas Ondas da Cultura. São Paulo: Educator, 1994. 
43 TROMPENAARS, F. Opus Citatum. 
44 SCHEIN, E. H. Opus Citatum.  
45 HOFSTEDE, G. Culture and Organizations: software of the mind. New York: McGraw-Hill, 1991. 
46 TROMPENAARS, F. Opus Citatum. 
47 TROMPENAARS, F. Opus Citatum. p. 13 
48 HOFSTEDE, G. Opus Citatum.   
49 HOFSTEDE, G. Opus Citatum.   
50 HOFSTEDE, G. Opus Citatum.p.5 
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4.4.4 Cultura Organizacional Segundo Maria Tereza Fleury 51 
 
 

Partindo da concepção de Edgar Schein52, a autora em sua obra aponta a necessidade 

de uma proposta conceitual que incorpore a dimensão política à interpretação de cultura. 

Assim, a autora expõe o conceito de cultura da seguinte forma: 

 

Cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e 
pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que em sua 
capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade 
organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como 
resulta e instrumentaliza as relações de dominação. 53 

 
 
4.4.5 Cultura Organizacional Segundo  Kim S. Cameron e Robert Kim 54 
 

 

Segundo essa abordagem, a cultura organizacional é um fator importante que 

influencia o desempenho organizacional e que se refere aos valores dados como certos, os 

pressupostos básicos, expectativas, memórias coletivas e definições presentes na organização. 

A cultura organizacional reflete a ideologia que as pessoas carregam consigo mesmas, um 

senso de identidade que provém aos empregados, linhas de comportamento e formas de lidar 

com situações, aumentando a estabilidade do sistema social que eles vivenciam. O autor 

define a cultura organizacional da seguinte forma: “como as coisas são feitas por aqui.” 55 

 
 
4.4.6 Cultura Organizacional Segundo José Gonçalves das Neves 56 
 
 

Para esse autor, a cultura organizacional é a consistência das práticas e dos símbolos 

organizacionais, a clareza dos valores organizacionais e o consenso no partilhar dos mesmos, 

que aliviam a ansiedade resultante da ignorância e confusão, ajudam a conferir sentido às 

atividades passadas, presentes e futuras e, clarificam as expectativas. 

 
A cultura é vista, quer como sistema de padrões cognitivos aprendidos que 
auxiliam as pessoas nos processos de perceber, sentir e atuar e, como tal, 
encontra-se localizada na mente das pessoas, quer como um sistema 

                                                
51 FLEURY, M. T.,  FISCHER, R. M. Opus Citatum. 
52 SCHEIN, E. H. Opus Citatum. 
53 FLEURY, M. T.,   FISCHER. Opus Citatum p.22.  
54 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum, 
55 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum, p. 14 
56 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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partilhado de símbolos e de significados, patente nos pensamentos e nos 
significados partilhados pelas pessoas de uma sociedade. 57 

 
 
4.4.7 Cultura Organizacional Segundo Reinaldo Dias58 
 
 

Em sua obra, esse autor apresenta a reunião de vários conceitos:  
 

• sistemas de idéias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de 
comportamento e atitudes que caracterizam a sociedade. 59  
• conjunto acumulado de símbolos, idéias e produtos materiais 
associados a um sistema social, seja ele uma sociedade ou uma família. 60  

 

Segundo Dias61, a cultura tem três aspectos essenciais: é transmitida pela herança 

social e não pela herança biológica, depende do processo de sociabilização do indivíduo e 

compreende a totalidade das criações humanas. Inclui idéias, valores, instituições sociais, 

conhecimentos científicos e técnicos, instrumentos de trabalho, tipos de vestuário, 

alimentação, construções, etc.; é uma característica exclusiva das sociedades humanas. 

 

 Segundo o autor, os animais são incapazes de criar cultura. O autor ainda apresenta 

outras definições: 

 

Compreendemos cultura como toda conduta aprendida e seus resultados, 
cujos elementos são compartilhados e transmitidos pelos homens que 
compõem a sociedade [...] Podemos de uma forma simplificada definir 
cultura como o conjunto de traços materiais e não materiais que caracterizam 
e identificam uma sociedade [...] É também um mecanismo de adaptação, 
está baseada na capacidade de mudança ou evolução do ser humano. 62 

 

As diferentes conceituações apresentadas tiveram como objetivo proporcionar a 

compreensão do conceito de cultura organizacional segundo a abordagem de diversos autores, 

de forma a permitir maior compreensão quanto ao posicionamento destes, quando definem a 

estrutura da cultura, ou seja, seus componentes e dimensões que são apresentados e 

comparados a seguir. 

 
 

                                                
57 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.66  
58 DIAS, Reinaldo. Cultura Organizacional. Campinas: Alínea, 2003. 
59 Dicionário O Globo, Apud DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. p.15 
60 JOHNSON, Allan G., Apud, Reinaldo. Opus Citatum. p.15 
61 DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. 
62 DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. p.17-18 
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4.5 OS ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Muitos autores consideram que a cultura pode ser analisada através da divisão em  

níveis, camadas ou  componentes  que seriam como degraus  através dos quais os fenômenos 

culturais são visíveis de observar. Para outros autores, a cultura é formada por partes, cuja 

interpretação é feita através da inter-relação das mesmas. Desta forma, a presente pesquisa 

tem o objetivo de mostrar a concepção de divisão da cultura segundo a descrição de diferentes 

autores, de forma a proporcionar a comparação de diferentes abordagens e ao mesmo tempo 

proporcionar uma compreensão dos modelos que serviram de base para a pesquisa de campo 

adotada neste trabalho. 

 
 
4.5.1 O Modelo de Edgar Schein63 
 
 

Segundo Edgar Schein64, a cultura pode ser dividida em três níveis: os artefatos, os 

valores expostos e os pressupostos básicos. Essa divisão de níveis identifica a forma pela qual 

a cultura é analisada: partindo-se do nível que representa a parte mais superficial de cultura, 

que são os artefatos, até o nível mais profundo da cultura, que segundo o autor, confere à 

mesma o seu profundo significado: os pressupostos básicos, como mostra a figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Camadas da cultura organizacional. 

Fonte: Adaptação de SCHEIN, Edgar H., 1992. 

 

                                                
63 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
64 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
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De acordo com o referido autor, o conteúdo da cultura organizacional reflete os 

problemas mais importantes que cada grupo enfrenta na sua interação com o ambiente externo 

e na sua integração interna. Além dos problemas externos e internos, os pressupostos culturais 

refletem as certezas mais profundas sobre a realidade de uma organização, ou seja, as 

dimensões da cultura. 

 

Segundo Schein65, além da estrutura formada pelos artefatos, valores e pressupostos 

básicos, a cultura possui dimensões que são inter-relacionadas, ou seja, elas formam a base 

dos paradigmas culturais, nos quais concentram-se os esforços para se construir a tipologia 

cultural da organização. Segundo o autor, através do cruzamento dos valores da organização 

com suas dimensões, chega-se à essência da cultura que são os seus pressupostos básicos. As 

dimensões da cultura segundo o autor são: 

 

• a natureza da realidade e da verdade; 

• a natureza do tempo; 

• a natureza do espaço; 

• a natureza da natureza humana; 

• a natureza da atividade humana; 

• a natureza do relacionamento humano. 

 

Para o autor, a missão, as atividades e os objetivos principais das empresas refletem 

basicamente os pressupostos sobre a natureza da atividade humana e o relacionamento entre a 

organização e seu ambiente. A estratégia escolhida para alcançar os objetivos irá refletir nos 

pressupostos sobre verdade, tempo, espaço e relacionamento humano.  

 
 
4.5.2 O Modelo de Geert Hofstede66 
 
 

Hofstede67 divide a cultura em níveis. Segundo o autor, os níveis da cultura podem ser 

comparados às camadas de uma cebola, cuja visualização parte da camada externa para a mais 

interna. Através dessa representação, as camadas são representadas em símbolos, heróis, 

                                                
65 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
66HOFSTEDE, G. Opus citatum. 
67 HOFSTEDE, G. Opus citatum.  
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rituais e valores. Na camada mais superficial estão os símbolos e na camada mais profunda  os 

valores, como indica a figura 5 a seguir: 

 

 
Figura 5  – Camadas da cultura organizacional. 
Fonte: Adaptação de HOFSTEDE, G., 1991. 

 

Esse autor ainda apresenta uma segunda forma de analisar a cultura através de 

camadas. O autor afirma, que os diferentes grupos e categorias que as pessoas pertencem ao 

mesmo tempo as fazem carregar de forma inevitável, várias camadas de programações 

mentais que correspondem a diferentes camadas de cultura: 

• país de origem; 
• pertencer a um grupo regional, étnico, religioso ou lingüístico; 
• ser do sexo feminino ou masculino; 
• geração (separação entre as gerações de avós, pais e filhos); 
• nível social associado ao nível educacional e à profissão exercida; 
• uma organização ou nível funcional para aqueles que são empregados, 
de acordo com a forma que os empregados são socializados em seu  trabalho 
dentro da organização. 68 

 

Hofstede69 em sua obra realizada em 61 países, encontrou significativas diferenças em 

relação ao comportamento e atitudes de empregados e executivos de diferentes países, todos 

trabalhando para a mesma multinacional. O autor refere-se à cultura nacional para explicar as 

diferenças de valores e atitudes em relação ao trabalho. Em sua pesquisa, Hofstede70 pôde 

descobrir que tanto administradores quanto funcionários e operários, podem ser situados ao 

longo de quatro dimensões básicas: 

• individualismo x coletivismo; 

• distância de poder; 

                                                
68 HOFSTEDE, G. Opus citatum.  p.10. 
69 HOFSTEDE, G. Opus citatum. 
70 HOFSTEDE, G. Opus citatum.  
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• aversão à incerteza; 

• masculinidade x feminilidade. 

 
O referido autor adota as dimensões acima para classificação da cultura em tipologias, 

realizando uma análise comparativa com o emprego de questionários para a investigação dos 

padrões comuns às organizações pesquisadas. Esse autor ainda aborda a dificuldade do 

emprego do tratamento qualitativo de dados em pesquisas que abrangem várias organizações, 

devido à confiabilidade dos dados. Segundo Hofstede,71 os métodos qualitativos são aplicáveis 

somente em estudo de caso único, quando apenas uma organização é investigada. Os 

questionários estruturados permitem maior confiabilidade e precisão dos dados coletados nas 

pesquisas. 

 
 
4.5.3 O Modelo de Fons Trompennars72 
 
 

O modelo de cultura proposto por esse autor assemelha-se ao modelo de Hostede73, 

descrito anteriormente, cuja semelhança pode ser facilmente verificada através de sua 

representação gráfica, como mostra a figura 6. O modelo de Trompennars74 também dispõe as 

camadas de cultura em forma de “casca de cebola”. No entanto, o conteúdo de cada camada 

assemelha-se  à divisão de cultura proposta por  Edgar Schein75. 

 

 

Figura 6 – Camadas de cultura organizacional 
Fonte: TROMPENNARS, F. Nas Ondas da Cultura 

 

                                                
71 HOFSTEDE, G. Opus citatum. 
72 TROMPENNARS, F. Opus Citatum. 
73 HOFSTEDE, G. Opus citatum.  
74 TROMPENNARS, F. Opus Citatum. 
75 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
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Da mesma forma que a abordagem apresentada anteriormente, Trompenars76 também 

relata que dimensões da cultura variam de uma organização para a outra em função das 

soluções dadas a problemas comuns. Sendo assim, o autor distingue sete dimensões de 

cultura, que têm como objetivo explicar como o processo de gerenciamento intercultural é 

afetado, pois segundo o autor, parte do propósito da cultura é oferecer resposta e orientar 

comportamento em situações aflitivas. 

 
Para o autor as dimensões da cultura são: 

• universalismo x particularismo; 

• coletivismo x individualismo; 

• neutro x emocional; 

• difuso x específico; 

• conquista x atribuição; 

• tempo; 

• relação com a natureza. 

 
Em sua obra, Trompenars77 apresenta um estudo comparativo que classifica as 

empresas em quatro tipologias, de acordo com as dimensões apresentadas. Para tanto, o autor 

utiliza modelo de questionários estruturados, validando o método quantitativo para o estudo 

da cultura organizacional. As tipologias utilizadas no estudo da cultura são:  

• cultura incubadora – cultura voltada à satisfação; 

• cultura família – cultura família voltada ao poder; 

• cultura míssil guiado – voltada ao projeto; 

• cultura e cultura torre Eiffel – orientada à função. 

 
 
4.5.4 O Modelo de Kim Cameron e Robert Quinn78 - Referencial Teórico de Apoio 
 
 

O modelo teórico proposto pelo referido autor é chamado de “Competing Values 

Framework”, que significa modelo de valores competitivos, ou modelo de valores 

contrastantes; tem por objetivo ajudar as organizações a interpretarem uma vasta variedade de 

fenômenos, explicando quatro tipos de cultura dominantes que definem os valores principais, 

                                                
76 TROMPENNARS, F. Opus Citatum. 
77 TROMPENNARS, F. Opus Citatum.  
78 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum. 
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pressupostos, interpretações e abordagens que caracterizam a organização. O modelo é 

empregado para identificação do “design” organizacional, estágio e desenvolvimento do ciclo 

de vida da empresa, teorias de efetividade, regras de liderança, regras de recursos humanos e 

administração de competências. O desenvolvimento desse modelo foi baseado em pesquisas 

que procuraram responder às questões: 

• quais são os principais critérios que determinam a efetividade de uma organização? 

• quando as pessoas julgam uma organização em relação à sua eficácia, que indicadores 

elas têm em mente? 

 
Dessa forma, foi criada uma lista de 39 indicadores, para análise e determinação de 

padrões, através de análises estatísticas, através das quais emergiram dimensões, com 

indicadores organizados em quatro grupamentos principais: 

 

• uma dimensão diferencia critério de efetividade que enfatiza flexibilidade e 

dinamismo  de critérios que dão ênfase à estabilidade, ordem e controle;  

- algumas organizações são vistas como eficazes se elas são mutáveis, 

adaptáveis e orgânicas, onde nem o “mix” de produtos ou a forma 

organizacional permanecem os mesmos durante muito tempo; 

- algumas organizações são vistas como eficazes se elas são estáveis, previsíveis 

e mecânicas. 

• a segunda dimensão diferencia critérios de efetividade que enfatiza orientação interna, 

integração e unidade de critérios que enfatizam orientação externa, diferenciação e 

rivalidade.  

 
As dimensões formam quatro quadrantes, cada um representando um distinto 
conjunto de indicadores de efetividade organizacional. Esses indicadores de 
efetividade ilustram o que as pessoas valorizam sobre o desempenho das 
organizações. Elas definem o que é visto como bom, certo e apropriado. Os 
quatro agrupamentos de critérios, em outras palavras, definem os valores 
principais nos quais são feitos os julgamentos sobre as organizações. 79 

 

Conforme mostra a Figura 7, o quadrante superior esquerdo identifica valores que 

enfatizam foco interno, enquanto o inferior direito identifica valores que enfatizam um foco 

externo. Assim, o quadrante superior direito identifica valores que enfatizam um foco externo, 

orgânico, enquanto o quadrante inferior esquerdo enfatiza o processo interno de valores de 

                                                
79 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum, p. 14 
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controle. A competição ou valores opostos em cada quadrante caracteriza o nome do modelo: 

“Competing Values Framework.” ou modelo dos valores contrastantes. 

 

Figura 7 - Competing Values Framework. 

Fonte: Kim Cameron e Robert E. Quinn, 1999. 

 
Os quadrantes são derivados de uma literatura acadêmica que explica como, através do 

tempo, diferentes valores organizacionais se tornaram associados com diferentes formas de 

organizações. Os quadrantes também emparelham teorias de administração chaves sobre 

sucesso organizacional, abordagens de qualidade, regras de liderança e habilidades de 

administração. Segundo esse modelo, os quadrantes são consistentes em explicar as diversas 

orientações, bem como valores de competição que caracterizam o comportamento humano. 

Cada quadrante representa os pressupostos básicos, orientações e valores que são os 

elementos que compõem uma cultura organizacional. 

 
O modelo descreve precisamente outros aspectos da organização, lista as regras de 

liderança, a eficácia dos critérios e as teorias de administração mais relacionadas com cada 

quadrante, caracterizando quatro tipologias em cultura organizacional: 

• cultura clan; 

• cultura mercado; 

• cultura adhocracia; 

• cultura hierarquia. 
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Esse modelo foi validade através de pesquisas, que relataram que as organizações 

desenvolvem um estilo cultural dominante. Mais de 80% de milhares de organizações 

estudadas foram caracterizadas por um ou mais tipos de cultura identificados no modelo. 

Aqueles que não tem uma cultura dominante, tendem a enfatizar os quatro diferentes tipos de 

cultura.  

 

Em relação às lideranças caracterizadas pela pesquisa, segundo os diferentes 

quadrantes foram: 

• cultura hierárquica – são bons em organizar, monitorar, controlar, coordenar e 

manter eficiência; 

• cultura clan – construtores de times, facilitadores, mentores, suportes; 

• cultura adocrática – empreendedores, visionários, inovadores, criativos, orientados 

ao risco, focados no futuro;. 

• cultura de mercado -  duros condutores, incentivadores de competição, produtores. 

 

A pesquisa caracterizou os critérios de eficácia da seguinte forma: 

• cultura hierárquica – eficiência,  oportunidade, bom funcionamento; 

• cultura clan- coesão, moral, desenvolvimento de recursos humanos; 

• cultura adocrática – quebra de paradigmas, criatividade, crescimento; 

• cultura de mercado – participação de mercado, alcance dos objetivos, derrubar 

competidores. 

 

Em relação às teorias de administração, as pesquisas realizadas pela referida obra 

relatam os seguintes resultados: 

• cultura hierárquica – controle, eficiência (nutrir eficiência, eliminando perdas e 

redundâncias); 

• cultura clan- participação, comprometimento, empowerment; 

• cultura adocrática – quebra de paradigmas, criatividade, crescimento; 

• cultura de mercado – competição, nutrição da de altos níveis de produtividade.  

 

O modelo verificou que as empresas possuem diferentes características em relação às 

suas formas de gerenciar a qualidade: 
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• cultura hierárquica: detecção de erros, medidas, procedimentos de controles, 

formas sistemáticas de solução de problemas, aplicação de ferramentas da 

qualidade; 

• cultura clan: times de trabalho, envolvimento dos empregados, desenvolvimento 

de recursos humanos, abertura de comunicação, empowerment (participação do 

empregado na tomada de decisão); 

• cultura adocrática: surpresas, criação de novos padrões, antecipação de 

necessidades, melhora contínua, formas criativas de solução de problemas; 

• cultura de mercado: mediação das preferências dos clientes, melhoria da 

produtividade, criação de parcerias, envolvimento de clientes e fornecedores.  

 

Em última instância, a pesquisa revelou diferentes características em relação à 

administração de recursos humanos: 

• cultura hierárquica: existência de especialistas administrativos, reengenharia de 

processos, infra-estrutura eficiente, melhoria de processos, relacionamento com o 

cliente, avaliação das necessidades do serviço; 

• cultura clan: empregados campeões, resposta às necessidades dos empregados, coesão, 

comprometimento e capacidade, avaliação do moral, desenvolvimento administrativo, 

melhoria de sistemas; 

• cultura adocrática: agente da mudança, facilitação de transformação, renovação 

organizacional, análise sistêmica, habilidades de mudanças organizacionais, consulta e 

facilitação; 

• cultura de mercado: parceiros estratégicos do negócio, alinhamento de recursos 

humanos com a estratégia do negócio, impactos no chão de fábrica, habilidades 

genéricas do negócio, liderança estratégica. 

 

As principais características das quatro tipologias são relatadas por esse modelo, da 

seguinte forma: 

• cultura hierárquica: fornece um ambiente  muito formal e estruturado lugar para 

trabalhar. Procedimentos governam o que pessoas fazem. Os líderes se orgulham de 

serem bons coordenadores, que são eficientes. Manutenção da capacidade operacional 

é o mais importantes. Regras formais e políticas mantêm a organização unida. As 

preocupações a longo prazo são a estabilidade e desempenho com eficiência, 
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operações transparentes. Sucesso é definido em termos de dependência da entrega e 

custos baixos. A administração dos empregados é preocupada com emprego seguro e 

previsibilidade; 

• cultura clan: propicia um lugar muito amigável de se trabalhar, onde as pessoas 

compartilham muito de si mesmas. Funciona como extensão da família. Os líderes são 

considerados mentores e talvez exercem a figura de pais. A organização é vista junta 

como fidelidade ou tradição. Comprometimento é grande e a empresa enfatiza a longo 

prazo benefícios de desenvolvimento de recursos humanos atribui grande importância 

à coesão e à moral. Sucesso é definido em termos de sensibilidade para clientes e 

consideração por pessoas. A organização estabelece prêmio em times de trabalho, 

participação e consenso; 

•  cultura adocrática: caracteriza a empresa como sendo um dinâmico, empreendedor e 

criativo lugar para trabalhar. Pessoas esticam seus pescoços e correm riscos. Os líderes 

são considerados inovadores e corredores de riscos. O que mantém a organização 

unida é o comprometimento com a inovação e experimentação. Há ênfase em quebrar 

paradigmas. A organização enfatiza em longo prazo a aquisição de novos recursos. 

Sucesso significa ganhar únicos e novos produtos ou serviços. Ser um produto ou 

serviço líder é importante. A organização encoraja iniciativas individuais e liberdade; 

•  cultura do mercado: caracteriza uma organização orientada por resultados, na qual a 

maior preocupação é ter o trabalho alcançado, feito. As pessoas são orientadas para 

objetivos. Os líderes são duros condutores, produtores e competidores. Eles são duros 

e exigentes. O que traz a organização unida é a ênfase no ganho. Reputação e sucesso 

são preocupações comuns. O foco a longo prazo são ações de competitividade e 

alcance de alvos e objetivos. Sucesso é definido em termos de participação de 

mercado e penetração. Preços competitivos e liderança de mercado são importantes. O 

estilo organizacional é competitividade duramente dirigida. 

 

O modelo dos valores de competição ou dos valores contrastantes apresentado por 

Kim Cameron e Robert Quinn80, através de  pesquisas realizadas em muitas empresas, validou 

o uso de tipologias para o diagnóstico da cultura organizacional, bem como o tratamento 

quantitativo, que permite a comparação dos dados obtidos em diferentes empresas 

pesquisadas. Esse modelo também permite a identificação de diferentes características de 

                                                
80 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum. 
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gestão em cada organização, bem como a investigação da influência que estas formas de 

gestão exercem na cultura organizacional.  

 
Considerando os objetivos apresentados, o presente trabalho, adota como base 

referencial o presente modelo, adaptado pelo grupo FOCUS (First Organizational Culture 

Unified Search), composto por pesquisadores de treze países (Bélgica, França, Grécia, 

Hungria, Itália, Holanda, Portugal, Romênia, Espanha, Inglaterra, Croácia, Eslovênia e 

Estados Unidos).  Tal adaptação foi realizada com objetivo de permitir sua aplicação em 

organizações de diferentes países e idiomas. O modelo entrou em fase de normatização 

internacional no ano 2000 e na presente pesquisa é apresentado pelo autor português José 

Gonçalves das Neves81, conforme descrito a seguir. 

 
 
4.5.5 O Modelo do Grupo FOCUS, segundo José Gonçalves das Neves82 - Referencial 
Teórico de Apoio 
 
 

Da mesma forma que muitos estudiosos sobre o tema, José Gonçalves das Neves83  

considera que as camadas da cultura estão dispostas em forma de casca de cebola, sendo que 

as duas primeiras camadas externas à cultura correspondem ao clima organizacional. Para o 

autor, clima e cultura organizacional são vistos como elementos mutuamente relacionados, 

num modelo de seis camadas, onde as duas primeiras representam o clima, que são os 

atributos organizacionais e individuais e as demais representam  a cultura, que partindo-se da 

camada mais externa para a mais interna são denominadas: artefatos, padrões/normas, valores 

e pressupostos, como discriminado a seguir e apresentado pela Figura 8: 

• artefatos: estrutura física e material, linguagem e terminologia técnica, histórias e 

mitos; 

• padrões/normas de comportamento: políticas de gestão, setorial, planejamento 

estratégico, práticas de gestão de recursos humanos, modo de comunicação, 

relacionamento com os clientes, concorrentes, sociedade, rituais, ritos e cerimônias; 

• valores, crenças, e ideologias; 

• pressupostos básicos: teoria implícita, sistema de significados, que é a essência da 

cultura é dividida nas seguintes dimensões: 

                                                
81 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa:  
RH, 2000. 
82 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
83 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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- forma de relacionamento com o ambiente e como entende o controle de si 

mesma; 

- modo adequado do comportamento do ser humano; 

- construção da realidade e definição da verdade; 

- orientação de tempo; 

- concepção da natureza humana; 

-  distribuição de poder e afeto. 

 

 

Figura 8 - Camadas de cultura organizacional.  

Fonte:  Adaptação de José Gonçalves das Neves, 2000. 

 
Segundo José Gonçalves das Neves84, a adaptação do modelo dos valores contrastantes 

realizada pelo grupo FOCUS, manteve as características essenciais do modelo mencionado 

anteriormente, alterando apenas a denominação das tipologias. O modelo adaptado identifica 

quatro tipos de culturas organizacionais: 

• regras para  a orientação aos processos internos; 

                                                
84 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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• apoio para a orientação das relações humanas; 

• inovação para a orientação de sistemas abertos; 

• objetivos para a orientação de objetivos.  

 

Segundo o referido autor, o modelo dos valores contrastantes adaptado pelo grupo 

FOCUS, revela a justaposição de dimensões que emergem quatro tipos de cultura:  

• cultura de regras – caracterizada  pela orientação interna e pelo controle; 

• cultura de apoio – vetores de orientação interna e da flexibilidade; 

• cultura de inovação – caracterizada pelos vetores de flexibilidade e orientação externa; 

• cultura de objetivos – caracterizada pela orientação externa e pelo controle. 

 

Em termos de cultura organizacional é necessário ter-se uma perspectiva 
capaz de explicar e de integrar o dinamismo inerente aos fenômenos da 
cultura, que os modelos de racionalidade pura são incapazes de conseguir 85 

 

Segundo José Gonçalves das Neves86, os valores, crenças,  atitudes e os pressupostos 

fundamentais cujos significados são partilhados pelos membros de uma organização 

constituem a essência da cultura organizacional. Tal partilha traduz uma visão comum acerca 

de diversos aspectos da natureza e do funcionamento organizacional, como relacionamentos, 

objetivos, regras, normas da organização, comportamentos apropriados e modo de resolver 

problemas. O autor enfatiza a validade do modelo dos valores contrastantes para o diagnóstico 

da cultura organizacional: 

 
A vantagem de se conceber cultura organizacional na base do modelo de 
valores contrastantes consiste na integração dos vários tipos de cultura 
organizacional nas principais teorias organizacionais, formando a 
justaposição de valores, uma estrutura teórica integrada, possibilitadora de 
um entendimento mais profundo e balanceado da cultura, clarificação do 
conteúdo conceitual mediante apresentação gráfica [...]. 87 

 

Segundo o autor, o modelo dos valores contrastantes permite a formulação e a 

investigação de hipóteses em estudo, a partir da forma como cada tipo de cultura se relaciona 

com outros critérios comparativos com a estratégia, desempenho, recursos humanos, liderança 

e qualidade, desenvolvendo e operacionalizando planos de investigação capazes de 

possibilitar comparações entre diversos estudos, sem que o conceito de cultura se altere. O 

                                                
85 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.p.91. 
86 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
87 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p. 93. 



 112

modelo também permite considerar o caráter de multiplicidade e de simultaneidade das várias 

orientações contrastantes prosseguidas por cada organização no seu funcionamento. De forma 

similar ao modelo Cameron e Quinn88, José Gonçalves das Neves89 apresenta as seguintes 

características das tipologias de cultura investigadas pelo modelo adaptado pelo grupo 

FOCUS: 

• regras: valoriza a formalização, segurança, uniformidade, centralização em nome da 

estabilidade interna. O fator de motivação é a segurança, a ordem, as regras e normas 

de funcionamento parametrizadoras do funcionamento organizacional. A liderança 

tende a ser conservadora para garantir a estabilidade e segurança; 

• apoio: insere-se no modelo teórico das relações humanas, enfatiza a flexibilidade e o 

lado interno da organização e tem por principal objetivo a criação e a manutenção da 

coesão e empenho das pessoas. A participação, confiança e o sentimento de pertencer 

ao grupo são valores chaves da motivação. A liderança tende a motivar e estimular a 

participação e apoiar o desenvolvimento das pessoas, fomentando o trabalho em 

grupo. O critério eficácia inclui o desenvolvimento do potencial humano e do 

envolvimento das pessoas; 

• inovação: valoriza a flexibilidade e a mudança, mas centra a atenção na adaptação da 

organização às exigências do ambiente externo, como valores dominantes,  

crescimento, aquisição de recursos, criatividade e a capacidade adaptativa. A liderança 

é caracterizada por assumir e correr riscos e a eficácia se mede pela participação de 

mercado e crescimento em volume de negócios; 

• objetivos: enfatiza a produtividade, desempenho, alcance dos objetivos e a realização, 

consistindo a motivação na capacidade de competir e alcançar objetivos 

predeterminados. A liderança tende a ser orientada para tarefas. 

 
Segundo o modelo proposto, a cultura de apoio que enfatiza flexibilidade e orientação 

interna contrasta com a cultura de objetivos, cuja ênfase é o controle e a orientação externa; 

apresenta semelhanças com a cultura da inovação, na medida que ambas partilham ênfase na 

flexibilidade e também possui semelhança com a cultura de regras do ponto de vista da ênfase 

interna. O oposto da cultura de inovação é a cultura de regras, pois a inovação enfatiza a 

flexibilidade enquanto a regra valoriza o controle interno. A Figura 9 representa o modelo dos 

valores contrastantes, adaptado pelo grupo FOCUS. 

                                                
88 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum. 
89 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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Figura 9 - Modelo dos valores contrastantes.  

Fonte: José Gonçalves das Neves, 2000. 

 
A utilização do referido modelo assume que as organizações possuem traços ou 

dimensões comuns e por isso se torna necessário adotar critérios metodológicos que 

possibilitem análises comparativas.  José Gonçalves das Neves90 apresenta vários estudos que 

comprovam a possibilidade do uso da metodologia dos valores contrastantes, a possibilidade 

do uso da metodologia quantitativa no estudo da cultura organizacional e a relação de 

influência recíproca entre a cultura e variáveis organizacionais como estratégia e gestão de 

recursos humanos. 

 
O autor diz que devido à cultura ser muito complexa, a idéia de modelo é importante e 

útil porque permite estruturar a investigação, quer do ponto de vista empírico (precisar de 

variáveis de estudo), quer do ponto de vista teórico (possibilitar a formulação das ligações 

entre os conceitos e a realidade que lhe está subjacente). 

 
 
 
 
 
 

                                                
90 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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4.6 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CULTURA 

 
 

Segundo José Gonçalves das Neves91, as idéias mais freqüentes sobre cultura, que são 

encontradas na vasta literatura são: 

• uma estrutura de referência comum e partilhada por uma quantidade 

significativa de pessoas; 

• socialmente desenvolvida, aprendida e transmitida em termos 

comportamentais, cognitivos e emocionais; 

• que fornece às pessoas regras e normas orientadoras em termos de perceber, 

pensar e sentir os problemas do funcionamento organizacional, quer do ponto 

de vasta da integração interna, quer da adaptação externa; 

• que contribui para a definição da identidade organizacional; 

• com características simbólicas, reveladas pelo significado expresso nas suas 

manifestações mais observáveis como artefatos e padrões de comportamento 

organizacional; 

• alterável, embora não de um modo fácil; 

• produto da história da organização; 

• avaliável por metodologias quantitativas e qualitativas; 

• com influência direta e indireta no desempenho organizacional; 

• uma estrutura composta por diversas camadas, cujo conteúdo varia em 

extensão e acessibilidade. 

 

Conforme apresentado, a literatura mostra que a cultura é socialmente desenvolvida, é 

transmitida para os outros membros da organização, sendo um composto do aprendizado e da 

história organizacional. Essa linha teórica enfatiza que a cultura pode ser mudada, e funciona 

como um ponto de referência que determina o comportamento das pessoas dentro da 

organização.  

 

Analisando-se o conceito de cultura organizacional de Edgar Schein92, verifica-se  que 

o processo de origem e formação cultural pode ser identificado quando o autor afirma que a 

cultura é formada pelos elementos compartilhados pelo grupo para lidar com os problemas e 

                                                
91 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.  
92 SCHEIN, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 
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que são ensinados para os novos membros, como sendo a forma correta de se fazer as tarefas 

ou alcançar os objetivos. 

 

 Desta forma, o autor destaca a importância da liderança no processo de criação e 

formação da cultura, isto é, o fundador da empresa exerce o papel principal durante o 

processo de criação e incorporação dos elementos culturais da organização. 

 

O autor considera como sendo um dos mais misteriosos aspectos da cultura 

organizacional a forma como ela nasce, pois existem muitas companhias que fazem parte de 

um mesmo ambiente, possuem fundadores da mesma origem e operam de forma 

completamente diferente. Outro aspecto que mereceu destaque nas pesquisas do autor, é a 

forma que alguns elementos culturais resistem ao tempo, apesar de inúmeros esforços 

concentrados com objetivo de implementação de  mudanças. 

 

Segundo Schein93 a cultura é derivada de três forças: as crenças, valores e 

pressupostos dos fundadores; o aprendizado do grupo e novas crenças, valores e pressupostos 

trazidos por novos membros e líderes. Cada um desses mecanismos possui características 

próprias, que sofrem influências e impactos. Os fundadores escolhem a missão, bem como o 

ambiente que a empresa e o grupo irão operar. Todos as crenças e significados dos fundadores 

são utilizados no sentido de adaptar a empresa ao ambiente e a ajudar o grupo a definir e 

resolver os problemas de adaptação externa e integração interna.  

 

Segundo esse autor, os fundadores e as famílias fundadoras possuem um alto nível de 

determinação, pois possuem fortes pressupostos sobre a natureza do mundo e o papel que a 

organização desenvolve nesse contexto. Desta forma, as crenças, certezas e valores 

compartilhados pelos fundadores, mantém a organização unida, como um meio de constituir 

uma identidade própria e definir o sentido de sua existência.  

 

Essas certezas que os fundadores possuem, formam a cultura que é confirmada pelos 

membros da organização quando são postas em prática. Cada vez que as certezas são 

confirmadas, elas são reforçadas. Ao mesmo tempo, se as idéias iniciais dos fundadores não 

                                                
93 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
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funcionam, elas são abandonadas ou substituídas por novas soluções que venham resolver os 

problemas de forma a diminuir a ansiedade do grupo. 

 

Schein94 define dois tipos mecanismos através dos quais os líderes implantam a 

cultura: os mecanismos primários e os mecanismos secundários. 

 

Mecanismos Primários 
 

• o que os líderes prestam atenção e o que é controlado e avaliado regularmente pelos 

mesmos; 

• a forma que os líderes reagem aos incidentes críticos e às crises organizacionais; 

• o critério usado para alocação de recursos; 

• a forma de socialização de pessoas, treinamento e desenvolvimento nas funções; 

• os critérios de recrutamento, seleção, promoção, aposentadoria ou afastamento dos 

membros. 

 
 

Mecanismos Secundários 
 

• o design e a estrutura da organização; 

• os sistemas e procedimentos da organização; 

• as regras e rituais; 

• o desenho do espaço físico, das fachadas e dos edifícios;   

• histórias, lendas e mitos sobre pessoas e acontecimentos; 

• declarações formais sobre valores, filosofia e princípios. 

 

Segundo Schein95, a cultura é incorporada pelos seguintes motivos: é produto da 

experiência do grupo e é oriunda da família dos fundadores (poder de propriedade). Desta 

forma, a cultura é formada e incorporada, à medida que a organização a torna explícita e a 

ensina para os novos membros. Logo, quando a empresa é nova ou está em fase de 

crescimento as pessoas aderem à sua cultura devido à presença do seu criador,  pela ajuda a se 

                                                
94SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
94 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum 
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definir em relação ao ambiente na qual está inserida e como uma forma de defesa para 

minimizar as ansiedades do grupo. 

 

Para Schein96, a cultura evolui quando a empresa continua a ter sucesso e a família 

fundadora permanece por muito tempo, internalizando o que funciona melhor. A evolução da 

cultura pode ser caracterizada por processos de diversificação, descentralização, 

hierarquização e processos de adaptação ao ambiente. Durante essa evolução pode ocorrer a 

mudança de apenas algumas partes da organização que originará as subculturas, impactando 

diretamente na cultura central. Devido à essa evolução, pode-se perceber que dentro de uma 

mesma empresa pode haver diferença em relação a forma de operar entre as diferentes áreas. 

À medida que as subculturas se desenvolvem, surge oportunidade para uma maior mudança 

cultural. 

 

Assim sendo, Edgar Schein97 apresenta dois tipos de evolução da cultura: a evolução 

guiada por meio da adoção de insights e a evolução gerenciada por meio da promoção de 

híbridos. Em relação à primeira forma, o autor explica que a cultura  é evoluída com o 

objetivo de ajudar a explicitar os temas e elementos culturais de uma organização, de forma a 

diminuir a ansiedade do grupo, como também permitir que o grupo decida sobre a direção da 

mesma. Neste caso, o líder deve gerenciar o processo de avaliação interna da cultura como 

consultor, para que possa apoiar as atividades produtoras de insights. Em relação à evolução 

gerenciada por meio da promoção de “híbridos”, pode-se dizer que se trata de um processo de 

mudança gradual através da promoção sistemática de funcionários,  que faz a adaptação da 

organização ao ambiente externo. A cultura do líder tem credibilidade devido ao mesmo 

pertencer à organização. No entanto, a personalidade e experiência de vida dos líderes em 

relação  às suas profissões, às suas certezas, podem variar de acordo com a certeza central, o 

que provocará novas formas de pensar e agir. 

 

Em sua obra, Schein98 afirma que muitas organizações trazem elementos externos para 

implementar processos de mudanças. Ao contrário de implementar nova cultura, muitas vezes 

essas pessoas acabam adotando a cultura da organização, falham ou são dispensadas. Tais 

                                                
96 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
97 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
98 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
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problemas ocorrem porque a cultura em alguns estágios torna-se forte demais, dificultando as 

mudanças. 

 

O delineamento de propostas de mudança, muitas vezes, assume a 
configuração de modelos incompatíveis com o modo de ser da cultura da 
organização, e as transformações inofensivas, ou aparentemente desejadas 
pelos agentes organizacionais, são violentamente rechaçadas sem que se 
identifique o fator incongruente, que originou o conflito e a resistência. 99 

 

Como exemplo sobre a forma que a cultura é implantada e incorporada por grandes 

organizações, cabe destacar a pesquisa de James Collins e Jerry Porras100. Esse trabalho 

pesquisou grandes empresas, fundadas há mais de cinqüenta anos e que se apresentam como 

líderes de mercado no segmento que atuam. Como forte característica de todas as empresas 

pesquisadas, o autor destaca que as mesmas empresas possuem uma forte ideologia central 

que é preservada e defendida fortemente através de seus líderes. As empresas, denominadas 

por essa obra como visionárias, possuem um conjunto bem definido de idéias, valores e 

esperanças que devem ser internalizados por seus funcionários. Tais ideologias são 

transformadas em mecanismos concretos que relacionados a um conjunto consistente de 

sinais, doutrinam e impõem um sistema rígido de adaptação, formado pelos seguintes itens: 

 

• programas de treinamento contínuo; 

• centros de treinamento interno e “universidades”; 

• forma de socialização dos novos membros, realizada por colegas e superiores 

imediatos; 

• políticas rigorosas de promoção – contratação, promoção e adequação do funcionário 

desde a sua entrada na organização; 

• exposição dos heróis da organização; 

• linguagem e terminologia próprias da empresa de forma a fortalecer a estrutura da 

empresa; 

• hinos, juramentos, celebrações, que constituem os rituais de reforço psicológico; 

• processos rígidos de seleção para a contratação; 

                                                
99 FISCHER, A. L.SANTOS, I. O. Influência dos Traços Culturais nos Processos de Aprendizagem Organizacional. In: 
XXVII ENCONTRO ANUAL ENANPAD. Atibaia: Setembro, 2003. 
100 COLLINS, James C., PORRAS, Jerry I. Feitas para Durar. Práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000. 
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• recompensas, concursos e reconhecimento para aqueles que demonstram se esforçar 

de forma consistente com a ideologia e punições para aqueles que não o fazem ou 

ultrapassam os limites estabelecidos; 

• layout físico de fábricas e escritórios, reforçando as normas e ideais; 

• ênfase constante de forma oral e escrita quanto aos valores da organização. 

 

Segundo Edgar Schein101, o nascimento e crescimento das subculturas ocorrem em 

diferentes circunstâncias. A primeira delas decorre da necessidade de adaptação ao ambiente 

quando a empresa cresce e amadurece. Durante esse processo, surgem subunidades que são as 

novas funções, áreas geográficas, novos mercados ou produtos.  

 

Desta forma, a empresa cresce baseada nas certezas coerentes com as certezas do 

fundador, mas que são diferentes delas. O crescimento dessas subculturas dificulta a 

comunicação e a integração com as outras áreas da empresa. Outro tipo de subcultura se 

forma quando as certezas compartilhadas de alguns funcionários diferem das certezas dos 

gerentes ou de funcionários de outras categorias funcionais. Segundo o autor, o 

desenvolvimento de subculturas é comum entre profissionais de diferentes categorias. Assim 

sendo, o autor relata que o líder desempenha o principal papel de garantir e alinhar as 

subculturas, de forma a permitir o entendimento entre elas e evitar problemas de 

comunicação. 

 

A obra de Edgar Schein102 explicita os problemas causados pela passagem da 

administração dos fundadores e famílias fundadoras para os gerentes e outras gerações de 

administradores. Nessa fase, os funcionários demonstram os sentimentos em relação ao 

fundador, surgindo então duas correntes: aquelas que gostavam da cultura do fundador e 

outros favoráveis às mudanças. Segundo Schein103, durante a fase de sucessão é importante 

compreender o papel da cultura na organização, bem como os elementos que fornecem a 

identidade e proteção contra a ansiedade. Segundo o autor, a dificuldade da sucessão é gerada 

pelos aspectos psicológicos, quando a própria organização dificulta o treinamento e 

preparação do sucessor.  

 

                                                
101 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
102 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum. 
103 SCHEIN, Edgar H. Opus Citatum.  
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Assim sendo, os membros da organização buscam a solução para problemas de forma 

a diminuir a ansiedade. Se a organização enfrenta algum problema que até então o grupo 

ainda não encontrou a solução e a forma de operar perdeu a credibilidade, o grupo valorizará 

o processo de mudança.  

 

A exposição das idéias apresentadas nas diferentes abordagens, pode ser sintetizada 

pelo Quadro 2. 

 

Até o presente momento, o presente trabalho teve o intento de apresentar as principais 

conceituações de gestão de recursos humanos (ou gestão de pessoas) e cultura organizacional, 

a evolução histórica das mesmas, a origem do estudo da cultura e suas estruturas apresentadas 

por diferentes autores, as opções metodológicas utilizadas e o processo de formação da 

cultura, de forma a contribuir para o contexto apresentado no próximo capítulo que abordará 

as mudanças organizacionais e as suas relações com os papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas. 
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Quadro 2 –  Resumo sobre cultura organizacional 
 

 

AUTOR OBRA NACIONALIDADE PALAVRAS 
CHAVE 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Geert Hofstede  1991 AMERICANA Cultura 
Nacional 

Discute o estudo da cultura através da metodologia quantitativa, empregando o 
uso de questionários e tipologias. Compara a cultura a uma cebola, onde existem 
diversas camadas, partindo da superficial, fácil de se observar, até a mais 
profunda onde estão os valores organizacionais. Realiza um estudo comparativo 
e defende a influência de variáveis sociais no ambiente organizacional. 

Edgar  Schein  1992 AMERICANA Cultura 
Metodologia 
Pressupostos 
básicos 

Defende que a cultura é única de cada organização e por isso deve ser estudada 
através de metodologia qualitativa, através de entrevistas. Divide a cultura em 
camadas e cruza estas camadas com dimensões. Defende que os pressupostos 
básicos são a essência da cultura e a parte mais difícil de se interpretar. 

Fons Trompenars  1994 AMERICANA Cultura 
Tipologias 

Adota o uso de tipologias e o emprego de questionários estruturados para o 
estudo da cultura. Classifica as empresas em diferentes tipos, que apresentam 
características específicas, de acordo com as características culturais. 

Maria Teresa Fleury 1996 BRASILEIRA Cultura  
Organizações 
metodologias 

Apresenta conceitos e comparações entre conceitos e abordagens de diversos 
autores. Apresenta as opções entre o emprego de metodologias quantitativa e 
qualitativa. Aborda a origem dos estudos da cultura e realiza uma revisão de 
abordagens de  diferentes autores. 

Kim Cameron e 
 Robert Quinn 

1999 AMERICANA Cultura 
Valores 
Contrastantes 

Apresenta o modelo dos valores contrastantes para o estudo da cultura, 
classificando-a em tipologias. Emprega a metodologia quantitativa, para 
possibilitar o estudo comparativo. 

José Gonçalves das 
Neves  

2000 PORTUGUESA Cultura 
Gestão de 
pessoas 

Emprega o uso de tipologias, tendo como base o modelo dos valores 
contrastantes de Robert Quinn. Utiliza questionários estruturados do grupo 
FOCUS, como forma de padronizar a forma de investigação sobre cultura 
organizacional. Enfatiza o mútuo relacionamento entre cultura organizacional, 
clima organizacional e gestão de pessoas. 

Reinaldo Dias  2003 BRASILEIRA Cultura  Faz uma revisão teórica de diversos autores, adotando os conceitos da linha 
antropológica, tendo como base a obra de Edgar Schein. 



 
 
 
 
 
 
 
 
5 MUDANÇA DA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 

“ O fato mais exasperante sobre as grandes empresas em crise é que elas se encontram nessa 
situação por fazerem exatamente as mesmas coisas que as tornaram grandes.”  

Roger Martin. 

 
 

O presente capítulo tem o objetivo apresentar o papel desempenhado pelos  

profissionais de Recursos Humanos dentro do contexto de mudança, característico dos tempos 

atuais, os principais passos e dificuldades encontradas pelas empresas para realizar a mudança 

cultural, de acordo com a abordagem de diferentes autores. 

 
 
5.1 A NECESSIDADE DAS MUDANÇAS 
 
 

Conforme apresentado no capítulo dois, a alteração do panorama competitivo traz a 

necessidade de novos modelos de competitividade para lidar com os desafios futuros, que 

exigem capacidades que possibilitem atender melhor aos clientes e oferecer diferenciação dos 

concorrentes. Atualmente, as empresas se deparam com grande necessidade de adicionar valor 

aos clientes, investidores e funcionários.  

 

Os desafios no mudo atual, exigem das empresas a geração de novas capacidades que 

derivam em redefinição e redistribuição das práticas, funções e profissionais de recursos 

humanos. Segundo Dave Ulrich1, as empresas precisam criar capacidades organizacionais, 

identificar capacidades cruciais ao sucesso e conceber e aplicar práticas de administração de 

RH que possam criar essas capacidades. Desta forma, as organizações precisam concentrar-se 

mais em resultados do que em executar o seu próprio trabalho. Precisam aprender a medir 

resultados mais em termos de competitividade e a produzir mudança cultural. 

                                                
1 ULRICH, Dave. Os Campeões de Recursos Humanos. São Paulo:  Futura, 2002. 
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Para Cameron e Quinn,2 as mudanças em organizações são penetrantes devido à 

profundidade e rapidez das mudanças no ambiente externo. As condições nas quais as 

empresas operam demandam uma reposta sem a qual a organização desaparece. Esse trabalho 

relata que das maiores 100 empresas do início do ano 1900, somente 16 ainda existem. Das 

empresas da lista das 500 maiores empresas da Fortune Magazine’s, somente 29 ainda 

poderiam ser incluídas. Durante a década de 90, 46% das empresas da lista da Fortune, saíram 

da lista. Cameron e Quinn3 afirmam, que os maiores esforços de mudança como reengenharia 

e downsizing falharam, porque a cultura organizacional não mudou, permaneceu a mesma. 

 

Para Reinaldo Dias4, quando se coloca a necessidade de mudança na cultura, significa 

na realidade, modificar ou reinterpretar os valores básicos profundos integrados e que operam 

no nível inconscientes. O autor relata que a cultura organizacional é por si mesma um 

processo, pois está em constante mudança, adaptando-se ao entorno. A mudança é constante 

como um processo adaptativo ao entorno e novas realidades que surgem devido às mudanças 

tecnológicas. O fato que a cultura muda permanentemente não significa que a mudança seja 

intencional e nem previsível. Qualquer intervenção externa somente, poderá acionar o início 

de um processo de mudanças em seu próprio desenvolvimento. 

 
 
5.2 O PROFISSIONAL DE RH COMO AGENTE DA MUDANÇA 
 
 

Segundo Ulrich5, como agentes da mudança, os profissionais de RH elaboram a 

capacidade de uma empresa operar três tipos de mudança, garantindo que as iniciativas sejam 

definidas, desenvolvidas e liberadas de maneira oportuna; que os processos sejam 

interrompidos, iniciados e simplificados, que valores fundamentais na organização sejam 

debatidos e devidamente adaptados à transformação das condições de negócios.  Para esse 

autor, os tipos de mudança são: 

• mudanças de iniciativa – implementação de novos programas, projetos ou 

procedimentos; 

• mudanças de processo  - concentram-se na maneira pela qual o trabalho é executado; 

                                                
2CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on the competing values 

framework.  New York: Addison-Wesley Publishing Beckhard, 1999. 
3CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
4 DIAS, Reinaldo. Cultura Organizacional. Campinas,  Alínea, 2003. 
5 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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• mudanças culturais – se reconceitua os métodos fundamentais de negociar. A 

identidade da empresa é transformada, tanto para os funcionários quanto para os 

clientes. 

 

Ulrich6 relata que sucesso de Recursos Humanos como agente da mudança depende 

que ele consiga substituir a resistência pela resolução, o planejamento pelos resultados e o 

medo da mudança pelo entusiasmo em relação às suas possibilidades.  

 

Segundo o autor, existem dez motivos que impedem a mudança: 

 

• não estão amarradas com a estratégia; 
• são vistas como moda ou como remédio rápido; 
• a perspectiva é de curto prazo; 
• as realidades políticas sabotam a mudança; 
• expectativas grandiosas versus sucessos simples; 
• os projetos de mudança são inflexíveis; 
• falta de liderança quanto à mudança; 
• falta de resultados mensuráveis, tangíveis; 
• medo do desconhecido; 
• incapacidade de mobilizar envolvimento que sustente a mudança.7 

 

Segundo o autor, somente 25% das iniciativas de mudança são avaliadas como bem 

sucedidas, sendo o sucesso medido em resultados e pelo tempo necessário para alcançá-los.  

 

Os profissionais de Recursos Humanos (RH) como agente da mudança, devem  

considerar a adoção dos seguintes passos: 

• identificar os fatores-chave para o sucesso na formação da capacidade da mudança; 

• fornecer a medida na qual esses fatores-chave para o sucesso estão sendo controlados; 

• identificar as atividades de aprimoramento para cada fator de sucesso; 

- encarar a visão crítica dos sete fatores-chave como um processo que se repete e 

não como um evento.  

 
Ulrich8, aborda como fatores críticos para o sucesso na formação da capacidade da 

mudança: forma de condução da mudança, criação de uma necessidade comum, modelagem 

                                                
6 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
7 ULRICH, Dave. Opus Citatum. p.196. 
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de uma visão, mobilização do envolvimento, mudança de sistemas e estruturas, monitoração 

do progresso e manutenção da mudança.  

 

Para o referido autor, existem passos que devem ser seguidos para se formar a 

capacidade  para a mudança: 

• identificação dos fatores chaves; 

• definir a medida na qual os fatores-chave para o sucesso estão sendo controlados; 

• identificar as atividades de aprimoramento para cada fator de sucesso; 

• encarar os sete fatores-chave como um processo que se repete, e não apenas como um 

fator isolado. 

 
 
5.3 OS PASSOS PARA A MUDANÇA CULTURAL 
 
 

Para Ulrich9, mudança de cultura é mudança de mentalidade. Segundo esse autor, a 

mudança transformadora difere das iniciativas de mudança, no fato que lida com a identidade 

fundamental, valores e cultura de uma empresa. Diversamente conhecida como renovação, 

reinvenção, transformação ou reengenharia, produz mudança profunda, isto é, mudança na 

qual os valores, crenças e premissas profundamente arraigadas são contestados e modificados.  

 

O autor estabelece cinco passos que refletem a essência do papel do profissional de 

RH no sucesso da mudança de cultura: 

• primeiro passo: definir e esclarecer o conceito de mudança de cultura; 

- alguns autores apresentam a cultura como imutável, em termos de valores 

subjacentes acomodados e enraizados na história da empresa; 

- outros autores descrevem a cultura como totalmente maleável, como 

comportamentos e práticas dos funcionários de uma empresa. 

 

As organizações não agem, as pessoas sim. Segundo Ulrich10, compreender a cultura 

de uma organização requer o discernimento sobre a mentalidade comum dos indivíduos dessa 

organização, que representa os pensamentos automáticos que levam os indivíduos a agir e 

pensar sem ação ou pensamento consciente. Tais atos e pensamentos sem exame são 

                                                
9 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
10 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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automáticos; são parte do jeito que as coisas são feitas. Os pensamentos automáticos podem 

estar encravados em quatro processos organizacionais: fluxo de trabalho; fluxo de 

comunicação/informação, fluxo de decisão/autoridade e fluxo de recursos humanos.  

• segundo passo: explicar porque a mudança da cultura é fundamental para o sucesso da 

empresa, já que duas premissas estruturam a justificativa para a mudança cultural; a 

primeira é que a cultura afeta o desempenho de uma empresa e que os antigos hábitos 

não são novos. Funcionários que participam de uma mesma cultura tendem mais a  

unificar suas ações. Tal unidade afeta o desempenho.  

• terceiro passo: definir um processo para avaliar a cultura corrente, a cultura desejada e 

a divergência entre as duas – o grau que a mentalidade é comum pode ser avaliado em 

quatro etapas: define-se o grupo de funcionários (seja apenas da administração 

superior ou de uma amostra cruzada de funcionários)  para responder a pergunta – 

Quais as três coisas  que desejamos ser conhecidos pelos nossos clientes? – essa 

pergunta destaca os ingredientes essenciais de uma mentalidade. Após, agrupa-se as 

respostas similares e faz-se uma pergunta similar para os clientes.  As respostas devem 

ser comparadas de forma a revelar qual é a mentalidade e se ela é comum a 

funcionários e clientes.  A cultura desejada é mais bem estruturada em termos daquilo 

pelo que os consumidores desejam que a empresa seja conhecida.  

• quarto passo: identificar abordagens alternativas para gerar mudança de cultura; pode-

se distinguir os três tipos de mudança de cultura; de cima para baixo (ordem), 

horizontal (reengenharia de processo) ou de baixo para cima (empowerment); 

• quinto passo: elaborar um plano de ação que integre as múltiplas abordagens da 

mudança de cultura. O autor relata que não há nenhuma abordagem pura para a 

mudança da cultura. Não se deve concentrar em um tipo e perder os benefícios da 

utilização de outros tipos. Deve-se considerar os sete fatores-chave para o sucesso. 

- condução da mudança – identificar um patrocinador para a tentativa de 

mudança; 

- criação de uma necessidade comum: garantir que a justificativa para a 

mudança da cultura esteja amarrada a resultados empresariais  e que haja uma 

razão clara e articulada para uma tentativa de mudança da cultura; 

- modelagem de uma visão – articular os resultados desejados; 

- mobilização do envolvimento – identificar apostadores-chave que precisam 

aceitar a cultura desejada; 
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- mudança de sistemas e estruturas – reajustar e refazer as práticas de RH para 

que sejam consistentes com a cultura desejada; 

- acompanhar e avaliar a nova cultura; 

- manutenção da mudança – tomar medidas específicas, definir 

responsabilidades e cronogramas e integrar atividades multidirecionais (de 

cima para baixo, horizontais e de baixo para cima). 

 

Ulrich11 conclui que a mudança de cultura deve adicionar valor aos clientes de uma 

empresa. Implementar mudança de cultura meramente para aumentar a dedicação dos 

funcionários não é o bastante. A mudança de cultura deve melhorar a posição competitiva de 

uma empresa no mercado pela alteração de sua identidade em consonância com as 

necessidades do cliente. Se os profissionais de RH passarem a ser agentes da mudança, a 

conceber e administrar tanto a capacidade para a mudança quanto a mudança de cultura, 

precisarão dominar quatro propostas:  

• de catalisador, defensor e patrocinador –responsabilidade de assegurar que a mudança 

de cultura esteja presente em toda discussão gerencial,  criação e implementação dos 

modelos para a mudança da cultura e manutenção da atenção dos executivos na 

mudança da cultura; 

• de facilitador – os profissionais de RH, devem facilitar a mudança, desenvolvendo a 

competência do gerenciamento em autofacilitação; 

•  de projetista – reprojeção dos sistemas de RH: contratação, desenvolvimento, 

avaliação, recompensas, desenho da organização e práticas de comunicação; 

• demonstrador – demonstrar mudança em sua própria função. Os profissionais de RH 

precisam viver e experimentar em primeira mão as lições da mudança da cultura.  

 

Para Cameron e Quinn12, ao se realizar mudança cultural, são necessários passos que 

garantam o envolvimento e minimizem resistência à mudança da cultura, sendo capazes de 

esclarecer para todos os preocupados, o que será a nova ênfase cultural, identificando o que 

permanecerá inalterado na organização no meio da mudança. Desta forma é possível 

implementar um plano de ação que pode ser iniciado para criar impulso em direção a 

mudança de cultura. Esse plano de ação é composto pelas seguintes etapas: 

                                                
11 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
11 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum 
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• diagnosticar a cultura e obter o consenso sobre a cultura atual: ter o cuidado do alvo a 

ser analisado ser o mesmo de todas as pessoas, de forma que uma não analise a sua 

própria área e outra analise a organização geral. Se o número de pessoas é grande, 

cabe dividir os grupos em subgrupos. O consenso dos grupos constrói entendimento, 

expande a apreciação de outros pontos de vista e abre as linhas de comunicação. 

Depois que cada subgrupo encontrou um consenso, um representante de cada grupo 

encontra com outros representantes para obter um consenso geral; 

•  repetir o mesmo passo, através do desenho da cultura desejada:  refletindo o que a 

organização quer ser no futuro, que demandas a empresa irá enfrentar, quais as 

tendências que se deve conscientizar, que áreas que se quer liderar, em que a empresa 

não é desenvolvida, quais os requisitos de clientes e fornecedores; quais os requisitos 

desejáveis para se dominar o mercado. A  discussão dos temas deve acontecer em 

todos os níveis de forma a formar um quadro consensual da direção na qual a 

organização deve se mover; 

•  o terceiro passo consiste em tirar as dúvidas sobre os atributos da cultura atual e os 

atributos da cultura desejada: o que ela significa e o que ela não significa, de forma a 

evitar-se distorções na compreensão. Deve se proporcionar o entendimento dos 

elementos que devem ser enfatizados de forma a direcionar a empresa para o outro 

quadrante. É importante definir que elementos, ou competências serão mantidos e não 

poderão ser abandonados em relação à cultura atual. As organizações não devem 

abandonar os aspectos que as fazem únicas no mercado, embora às vezes queiram 

mudar alguns pontos de sua cultura. Esta fase deve criar uma ampla visão consensual 

sobre a cultura desejada e os pontos críticos para a empresa; 

•  estórias ilustrativas: as pesquisas mostram que a cultura é mais bem comunicada e 

ilustrada por estórias. Os valores chaves, orientações desejadas e princípios de 

comportamento que caracterizam a nova cultura são geralmente mais claramente 

comunicados através de estórias que de outra forma. O aprendizado sobre 

comportamentos apropriados da nova cultura deve contar e recontar estórias que 

ilustram valores, atributos e moral; 

• passos estratégicos de ação: esse passo requer que o time identifique ações e 

comportamentos que devem ser como parte da cultura de mudança, como esses passos 

são formulados, levando-se em consideração questões como: que pequenas coisas 

devem ser começadas ou paradas, que perdas, redundâncias, atividades que não 
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agregam valor, podem ser removidas ou terminadas, onde se deve começar, o que 

deve ser reconhecido e comemorado como mudança,  que elementos ou símbolos 

devem sinalizar a nova cultura, como os processos devem ser comunicados,  que 

recursos devem ser disponibilizados e que processos e sistemas devem ser  

redesenhados e que metáforas podem ser usadas para refletir a nova cultura. 

 

A referida abordagem relata que a mudança de cultura organizacional requer 

mudanças em uma série de fatores, como: 

• estrutura da organização – arquitetura; 

• símbolos – imagens que reforçam a cultura; 

• sistemas – como produção, qualidade, avaliação, para motivar e obter o 

envolvimento, comprometimento e manter a alto estima das pessoas; 

• seleção e desenvolvimento de recursos humanos; 

• estratégias; 

• estilos de lideranças; 

• competências dos administradores.  

 

Assim sendo, o alinhamento de todos os fatores será importante para o sucesso da 

mudança da cultura. Os passos ajudam a empresa estar ciente estado atual da sua cultura, pois 

um grande erro cometido, é que as empresas não levam tempo para criar um ponto de vista 

comum entre os empregados sobre o que a organização está começando a fazer e o onde 

precisa ir. Programas que não tiveram sucesso foram lançados sem o desenvolvimento de uma 

visão consensual sobre o estado atual, visão consensual da necessidade da mudança, o que ela 

significa e não significa, as mudanças específicas que precisam ser iniciadas paradas e 

continuadas. Os passos apresentados pela presente abordagem têm o objetivo de ajudar a 

superar as principais dificuldades e tornar a mudança mais sistemática. 

 
Para John Kotter13, quando se fala em  mudança cultural, os temas giram em torno de 

estratégia, estrutura, cultura ou sistemas. No entanto, o autor aborda que o mais importante é a 

mudança de comportamento e sentimento das pessoas. Para o autor, existem passos que 

devem ser seguidos, para se conseguir a mudança da cultura organizacional: 

 

                                                
13Kotter, John P. O Coração da Mudança: transformando empresas com a força das emoções. Rio de Janeiro: Campus, 
2002. 
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• aumentar a urgência; 

• construir equipes de orientação com membros que desfrutam de credibilidade, 

habilidades, ligações, reputação e autoridade formal; 

• desenvolver visões, nítidas, simples, sensatas e cativantes, além das  

estratégias; 

• comunicar-se para promover a compra – divulgação da visão. “A meta é 

promover a compreensão e o envolvimento. Os símbolos falam alto. A 

repetição é fundamental”;14   

• empowerment para a ação e remoção de obstáculos; 

• propiciar vitórias a curto prazo: coletar rápido os primeiros frutos; 

• não permitir o desânimo: decidir rapidamente o que fazer na etapa seguinte, 

após colher os primeiros frutos; 

• tornar a mudança duradoura, fomentar uma nova cultura: normas 

comportamentais e valores compartilhados em todo o grupo “é fruto da 

consistência da ação bem sucedida durante um período de tempo bastante 

longo”.15 

• promoções oportunas; 

• orientação habilidosa a novos empregados; 

• eventos que apelam para as emoções. 

 

Kotter16 enfatiza que a mudança ocorre mais pela visão e influência que mudam 

sentimentos e menos pelas análises que moldam seu raciocínio. Segundo o autor: 

• as empresas vitoriosas são aquelas que promovem mudanças em larga escala. Os 

processos de melhoria contínua não são suficientes; 

• “O coração da mudança é as emoções.”17 

 

Segundo Reinaldo Dias18, na mudança de cultura, outros elementos serão afetados 

como estratégia, estrutura, sistemas de recompensas, procedimentos, habilidades. Segundo o 

autor, não há fórmulas para se efetuarem mudanças culturais, mas algumas condições 

propiciam que elas ocorram, como: 

                                                
14 Kotter, John P. Opus Citatum. p.20 
15 Kotter, John P. Opus Citatum. p.21 
16 Kotter, John P. Opus Citatum. 
17 Kotter, John P. Opus Citatum. p.18. 
18 DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. 
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- gerência como modelo, determinando o tom através de seus comportamentos; 

- criação de novas estórias, símbolos e rituais; 

- selecionar, divulgar e apoiar empregados que apóiam os novos valores; 

- devem ser planejados os processos de socialização; 

- efetuar a mudança no sistema de recompensas; 

- substituir normas não escritas por regras e regulamentos formais que deverão 

ser estritamente cumpridos; 

- sacudir as subculturas atuais através de transferências, rotações de cargos ou 

demissões; 

- trabalhar para conseguir consenso de colegas através da participação de 

empregados de criação de clima de confiança. 

 

O autor relata como tendência do mundo atual, o desaparecimento de organizações 

mecanicistas para dar lugar às organizações flexíveis. Para Dias19, não existe fórmulas para 

desenvolver uma cultura organizacional de sucesso, mas existem alguns procedimentos a 

serem seguidos: 

- não fornecer rigidez nem flexibilidade ao extremo: levar em consideração, as 

circunstâncias em que deverão ser tomadas as decisões; 

- dar autonomia e aumentar o poder de decisão das lideranças ; 

- um forte compromisso com os valores, em todos os níveis da organização; 

- clara orientação para ação, cumprimento de metas estabelecidas; 

- ter como objetivo principal a satisfação do cliente; 

- manter a organização enxuta e simples; 

- manter intimidade com o negócio, conhecê-lo, identificar seus pontos fortes e 

francos, saber relacioná-los com as mudanças de conjuntura e outros ramos de 

atividade.  

 

Para Mandelli et al.20, o desempenho de uma empresa depende da forma como ela se 

adapta ou se transforma em função do ambiente e à medida que a organização cresce, sente 

diferentes tipos de necessidade de mudança, quando passa por várias etapas, passando da fase 

jovem para a fase adulta.  

                                                
19 DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. 
19 MANDELLI, Pedro et al. A disciplina e a Arte da Gestão das Mudanças nas organizações: como integrar estratégias e 

pessoas. São Paulo: Campus, 2003 
20 MANDELLI, Pedro et al. Opus Citatum 
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Dependendo dos fatores que podem determinar a necessidade das mudanças, as 

mesmas podem assumir diferentes dimensões:  

 
Saltar 

• criação de novos negócios; 

• criação de produtos ampliados; 

• alavancagem de tecnologia; 

• novos focos no mercado. 

 
Reconfigurar 

• desenho da arquitetura de trabalho; 

• alinhamento da infra-estrutura física; 

• desenho do modelo de gestão econômico. 

 
Focar 

• definição das oportunidades/risco; 

• obtenção da mobilização; 

• criação do sistema de medição. 

 
Potencializar 

• remuneração e competências compatíveis com o empreendimento; 

• criação de aprendizado; 

• desenho organizacional flexível. 

 

Para Mandelli et al.21, uma empresa salta quando necessita de novos negócios, 

produtos e novas tecnologias; se reconfigura quando precisa adequar-se internamente, ou seja, 

rever processos, analisar infra-estrutura física, fundir ou fechar unidades, alterar o seu modelo 

organizacional e realinhar seus sistemas de gestão. A empresa tem a necessidade de focar 

quando não é aconselhável mudar a empresa como um todo, bastando criar oportunidade, 

avaliar riscos, desenvolver força-tarefa e ajustar o sistema de medição específico para a frente 

de trabalho; a empresa precisa potencializar quando sua estrutura e mercados estão na direção 

correta mas, seu ânimo está ruim, sendo necessário portanto, a criação de sistemas de 

remuneração e recompensas ou programas de aprendizado individuais e coletivos e solução de 

                                                
21 MANDELLI, Pedro et al. Opus Citatum 
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problemas através de equipes multidisciplinares. Desta forma, essa obra sugere duas 

diferentes abordagens de mudança, de acordo com as necessidades de cada empresa: 

• análise e resolução de problemas – quando o problema/oportunidade está bem 

definido, é necessária concentração de energia para desenhar e implantar a solução de 

modo a ter  o problema solucionado; 

• transformação competitiva – quando o problema não é definido e a discussão abre um 

leque de alternativas. A solução diz respeito ao futuro e não necessariamente resolve 

os problemas e fica evidente o novo patamar de competitividade. 

 

Mandelli et al22, revelam que as mudanças podem variar em intensidade, profundidade, 

velocidade e forma de implementação. As mudanças superficiais alteram processos e 

competências; as profundas, lidam com estratégias e identidade organizacional, sua estrutura e 

cultura e podem ter sua forma de implementação variando entre a forma imposta até 

consensual. Para que se consiga implementar a mudança, deve-se seguir certos passos como: 

• o primeiro passo consiste em entender claramente a situação atual da organização, 

entendimento este que pode ser obtido através de ferramentas apropriadas (essa obra 

sugere o modelo de gestão dos sete “S” da empresa Mackinsey); 

• outro fator a ser considerado, é a necessidade de recursos a serem alocados ao projeto, 

que precisam estar no orçamento da empresa; 

• é necessário atrair pessoas, minimizando conflitos e resistências, dando às pessoas 

oportunidades de reconhecimento, obtenção de prestígio ou aprendizagem. Por um 

outro lado, é necessário dotar o projeto de credibilidade que seja percebida pelos 

membros da organização; 

• deve-se definir os papéis de cada um, que nada têm a ver com cargos formais da 

empresa, mas sim a estrutura informal no dia-a-dia, as influências positivas e negativas 

que propagam resistências e conflitos; 

• após o estabelecimento do plano de ação e a formação das equipes, é necessário 

envolver a equipe e os executores no planejamento e na discussão da solução a ser 

implantada, ou seja, estruturar o projeto, que consiste em planejamento, concepção e 

implantação; 

                                                
22 MANDELLI, Pedro et al. Opus Citatum 
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• é necessária a realização de um plano de comunicação para todos os níveis da 

estrutura envolvendo: comunicação através das principais lideranças, painéis contendo 

indicadores e jornais internos; 

• se estabelece um cronograma para o acompanhamento do projeto, com reuniões que 

possam acompanhar a mudança através de indicadores que propiciem a percepção da 

evolução dos resultados; 

• deve-se mobilizar toda a empresa: mobilização é colocar a empresa em movimento no 

sentido da mudança desejada por meio das pessoas. A mobilização precisa empregar 

as pessoas de maneira a liberar suas energias vitais e colocando toda esta disposição a 

favor da mudança; 

• deve-se identificar a cultura instalada: a leitura correta por parte do líder do tipo de 

cultura existente na empresa é fundamental A cultura institucional carrega muito das 

crenças oriundas das origens da empresa, de seus fundadores e seus primeiros heróis e 

vilões, que tiveram de suplantar todos os desafios desde o seu início. A cultura de 

modelo de negócio evolui ao longo do tempo de forma arquitetada, garantindo os 

saltos necessários em conformidade com as demandas impostas pelo meio no qual as 

empresas estão atuando. A cultura organizacional tem um vínculo estreito com a 

arquitetura da mudança desejada, pois ela influenciará na forma, conteúdo, 

profundidade e velocidade; 

• incorporar a mudança como parte do trabalho, com os processos ocorrendo em forma 

conjunta; 

• incentivar o trabalho polivalente: alocar o maior número possível de pessoas em 

projetos nos quais ainda não tenham qualquer prática, mesclando-as com os mais 

experientes para compartilharem aprendizado tácito (obtido pelo inter-relacionamento 

e pelo vínculo formado entre elas); 

• comunicar ao máximo: consiste em fator de grande importância, que deve ser 

conduzido pelo presidente da empresa, assegurando que as informações permeiem e 

sejam bem entendidas por todas as camadas da estrutura, garantindo amplitude e 

profundidade para alcançar a base da pirâmide organizacional; 

• não se deve conduzir nenhum processo de mudança  organizacional e de mobilização 

de pessoas sem que certos comportamentos desejados da organização estejam 

alinhados e validados para sustentar a estratégia pretendida.  
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Alinhá-las é processo de determinar suas expectativas ante os 
comportamentos desejados no decorrer dos programas de mudança, 
sustentando-o  durante todo o processo e, assim, reduzindo de modo 
acentuado as resistências geradas, obtendo-se o comprometimento 
necessário para a consecução dos objetivos empresariais.  23

  

 

Segundo o referido trabalho, a dinâmica da mobilização envolve: 

• curva estrutural: líder toma a organização, assume o controle, concentrando o poder. 

Altera-se a estrutura e se inicia a criação da primeira massa crítica; 

•  curva incremental: o pessoal reassume a empresa, fazendo com que o programa de 

mudança chegue na sua gerência intermediária; 

•  curva incremental – utiliza fortemente o envolvimento e a participação de todos no 

desenvolvimento dos ajustes e da implementação.  

 

Como conclusão da forma para se obter a mudança organizacional, pode-se relatar que 

os processos de mudança cultural são difíceis e quanto mais forte a cultura, mais difícil a sua 

mudança, porque ela é “o freio que resiste e protege a organização das respostas vacilantes às 

modas e flutuações de curto prazo”.24 

 

Através da literatura apresentada, pôde-se verificar que as diversas abordagens 

apresentam pontos em comum, que relatam que a cultura é difícil de ser mudada e portanto, 

deve-se adotar vários procedimentos que permitam o consenso entre os funcionários da 

empresa, amplos canais de comunicação, uma liderança forte e mecanismos de controle. A 

mudança da cultura é um dos principais papéis desempenhados pela gestão de pessoas dentro 

das organizações do mundo atual, conforme apresentado a seguir. 

 
 
5.4 A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

José Gonçalves das Neves25, numa ótica de intervenção organizacional, liga o interesse 

pela cultura organizacional às limitações reveladas pela estrutura na função aglutinadora dos 

vários componentes organizacionais e faz da cultura organizacional o principal ponto de 

partida de qualquer análise organizacional. No mesmo sentido, relata que uma das principais 

                                                
23 MANDELLI, Pedro et al. Opus Citatum. p.194 
24 DIAS, Reinaldo. Opus Citatum. p.141 
25 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa:  
RH, 2000. 
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pretensões de teóricos de Gestão de Recursos Humanos (GRH), consiste em fazer da cultura 

organizacional a chave para eficácia, no sentido de através de uma adequada utilização, possa 

facilitar a alteração dos comportamentos de trabalho. 

 

[...] e uma das componentes da organização que exerce considerável 
influência na explicitação, manutenção, reforço e eventual modificação da 
dimensão comportamental da organização é a função da gestão de recursos 
humanos (GRH). Como tal afigura-se importante conhecer quais as relações 
de influência mútua entre a cultura organizacional e GHR, para se entender o 
alcance do papel de GRH na promoção e desenvolvimento do bem estar 
organizacional e da qualidade de vida das pessoas no contexto do trabalho. 

26
 

 

Segundo José Gonçalves das Neves27, a consistência das práticas e dos símbolos 

organizacionais, a clareza dos valores organizacionais e o consenso no partilhar dos mesmos, 

aliviam a ansiedade resultante da ignorância e confusão, ajudam a conferir sentido às 

atividades passadas, presentes e futuras e, clarificam as expectativas dos diferentes papéis 

desempenhados pelas pessoas. Para esse autor, a cultura é vista como “cimento social” que 

une todas as pessoas da organização, como um conjunto de convicções claras, consistentes e 

consensuais partilhados por todos os membros. 

 

José Gonçalves das Neves28 relata, que a literatura recente em matéria de investigação 

organizacional vem enfatizando cada vez mais o relativismo das práticas de gestão em função 

da cultura organizacional. Tal fato ocorre devido as crescentes falhas ocorridas nas 

transferências dos métodos e das práticas de gestão de recursos humanos entre organizações 

inseridas em diferentes contextos culturais, que sugerem o efeito moderador da cultura como 

hipótese explicativa da relação entre as práticas de gestão, comportamentos individuais e 

resultados organizacionais. Entre os modos de abordar este problema, o autor privilegia os 

que abordam a relação da cultura com as práticas de gestão de recursos humanos, uma vez 

que através destas se criam, exprimem, reforçam e evoluem os significados subjacentes às 

mais diversas manifestações da cultura organizacional. A obra desse autor explicita a 

necessidade de operacionalizar a idéia de práticas de gestão de recursos humanos, o que 

permite o relacionamento cultura organizacional com práticas de gestão de recursos humanos.  

 

Existe relevância do mútuo relacionamento entre cultura e gestão de recursos 
humanos em termos de compreensão dos mecanismos de natureza simbólica 

                                                
26 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.67 
27 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.  
28 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.  
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que regem o funcionamento organizacional e da definição das práticas de 
gestão de recursos humanos mais apropriadas. 29 

 

Para o autor, a cultura é vista, quer como sistema de padrões cognitivos aprendidos 

que auxiliam as pessoas nos processos de perceber, sentir e atuar e encontra-se localizada na 

mente das pessoas, quer como um sistema partilhado de símbolos e de significados, patente 

nos pensamentos e nos significados partilhados pelas pessoas de uma sociedade. Desta forma, 

a importância da cultura organizacional constitui um fator que diferencia as organizações bem 

sucedidas das menos bem sucedidas. 

 

Para  José Gonçalves das Neves30, as práticas de GRH são um poderoso meio de criar e 

revelar a cultura organizacional. O autor revela que quando se olha para as diferentes 

dimensões de GRH (estratégia, gestão do emprego, recrutamento e seleção, formação e 

desenvolvimento e manutenção de recursos humanos), pode-se verificar que as mesmas são a 

expressão dos significados culturalmente valorizados, que simultaneamente contribuem para a 

criação, reforço e mudança de tais significados. 

 

Erez e Earley,31 abordam a problemática de processos organizacionais como a 

comunicação, motivação, dinâmica de grupo, liderança e negociação, em termos de um 

contexto de cultura organizacional, explicando assim o relativismo de tais práticas de gestão 

relativamente à sua eficácia, tentando também compreender o insucesso da transferência dos 

métodos de GRH entre organizações com culturas diferentes.  

 

O autor destaca ainda a pesquisa de Yeung, Brockbank e Ulrich32, em virtude dos 

mesmos utilizarem o modelo dos valores contrastantes para avaliar cultura organizacional. 

“Defendem esses autores que para entender a evolução e mudança da cultura organizacional é 

necessário conhecer a forma como a cultura organizacional e GRH se influenciam 

mutuamente.”  33  

 

                                                
29 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum.  
30 José Gonçalves das. Opus Citatum. 
31 Apud José Gonçalves das. Opus Citatum.  
32 Apud José Gonçalves das. Opus Citatum.  
33 José Gonçalves das. Opus Citatum. p.128. 
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Para José Gonçalves das Neves34, através da GRH, os procedimentos, sistemas e 

atividades são utilizados numa organização para dirigir a atenção e o comportamento das 

pessoas. O autor defende que a GRH é diferente consoante o tipo de cultura organizacional e, 

que a cultura organizacional revela uma importante influência da GRH. 

 

Em síntese, são numerosos os estudos que sustentam a tese da importância 
da GRH na implementação, difusão, manutenção e reforço dos valores da 
cultura organizacional no contexto de uma organização, em virtude de as 
pessoas que fazem parte da organização serem afetadas em termos de 
percepção e de interpretação do significado cultural subjacente às diversas 
práticas de GRH, como seleção, promoção, avaliação, formação, motivação, 
etc. Conclui-se que importantes implicações de natureza teóricas e práticas 
importam explorar a partir dos resultados das investigações que associam 
GRH e cultura organizacional. 35    

 

Segundo José Gonçalves das Neves36, a GRH apresenta importante  papel  na gestão da 

cultura organizacional. Para o autor, o fator humano é o principal elemento de vantagem 

competitiva, com uma importância de maior relevo que a tecnologia, a do produto e da 

estrutura. O autor chama a atenção para a existência de uma tendência de estudos que 

enfatizam a necessidade dos gestores de recursos humanos procurarem o fundamento das 

políticas, planos e programas que propõem e desenvolvem, na cultura organizacional que 

caracteriza a organização, onde exercem atividade. 

 

O referido autor relata que as práticas de GRH contribuem para a gestão da cultura 

mediante três formas: reforçar os objetivos e valores da organização, contribuir para a coesão 

organizacional e assegurar a estrutura e controle. José Gonçalves das Neves37 apresenta ainda 

o relacionamento de cada dimensão de RH com a cultura organizacional: 

- recrutamento e seleção: a valorização dos critérios de escolha dos candidatos a 

um posto de trabalho, varia consoante se trate de uma cultura burocrática, de 

uma cultura inovadora, de uma cultura de objetivos ou de uma cultura de 

apoio. A análise curricular, a entrevista, os testes de seleção e a prática 

simulada, constituem alguns dos métodos usados para avaliar não só a 

competência técnica e o saber dos candidatos, mas também a avaliar a 

                                                
34 José Gonçalves das. Opus Citatum.  
35 José Gonçalves das. Opus Citatum. p.129. 
36 José Gonçalves das. Opus Citatum.  
37 José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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compatibilidade cultural, ou seja a probabilidade de integração com a cultura 

desejada; 

- programas de integração: a formação e mecanismos de sociabilização  visam o 

apoio aos valores organizacionais existentes ou desejáveis; 

- avaliação de desempenho: o relacionamento entre avaliador e avaliado, 

comunicação interpessoal, políticas de gestão motivacional são alguns dos 

exemplos do impacto sobre os valores organizacionais se faz sentir a partir da 

avaliação de desempenho; 

- sistema de recompensas: pode ser pensado como um sistema de difusão e de 

implementação de valores, crenças e pressupostos e por conseqüência, com 

grande impacto na cultura organizacional, pois define as diretrizes que os 

elementos da organização deverão seguir para obterem contrapartidas. 

 

O autor conclui que segundo a natureza cultural de cada organização, a principal 

contribuição de GRH é estabelecer e assegurar a ordem simbólica que possibilite o exercício 

da autoridade, definição dos papéis e significados capazes de possibilitar a partilha dos 

objetivos e da missão entre os diferentes membros. 

 

Este capítulo teve como objetivo mostrar a necessidade de mudanças das organizações 

contemporâneas, os processos e condições que a cultura pode ser mudada, bem como a 

influência da gestão de pessoas na cultura organizacional. Assim, o presente trabalho, baseado 

no modelo de cultura organizacional, apresentado pelo grupo FOCUS através do autor José 

Gonçalves das Neves38 e no modelo de gestão de pessoas de Dave Ulrich39, pretende investigar 

a relação dos papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a cultura organizacional. Dentro 

desse contexto, o presente estudo apresenta a seguir as metodologias que serão utilizadas no 

presente trabalho. 

                                                
38 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
39 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 METODOLOGIA 
 
 
 

“Em termos de cultura organizacional é necessário ter-se uma 

perspectiva capaz de explicar e de integrar o dinamismo inerente aos 

fenômenos da cultura, que os modelos de racionalidade pura são 

incapazes de conseguir.” 

 

José Gonçalves das Neves. 

 
 
6.1 MÉTODO DE ABORDAGEM 
 
 

Antes de iniciar a descrição dos procedimentos, faz-se necessário demonstrar a 

adequação do paradigma adotado ao presente estudo: 

 

A palavra “paradigma” pode ter em Kuhn1, entre outras, as seguintes acepções: 

designar uma realização científica universalmente conhecida; significar um mito; um modelo; 

aparece como analogia; como especulação metafísica; como capacidade produtiva; como 

ponto de vista epistemológico; como um campo específico da realidade. 

 

Esta pesquisa, apesar da sua natureza eminentemente quantitativa, exigiu uma 

combinação de diversos métodos. A entrevista estruturada, com os gestores das empresas 

entrevistadas, contribuiu grandemente para identificar os primeiros indícios quanto a um 

mínimo de receptividade necessária à viabilização do projeto que incluiu estudo de caso. Tais 

entrevistas foram realizadas antes dos questionários como forma de identificar as dificuldades 

de acesso às empresas pesquisadas.  

 

                                                
1 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo, Perspectiva, 1975. 
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Devido à natureza do problema, o método de abordagem utilizado foi o hipotético-

dedutivo, que para Lakatos2, “é o que se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos acerca da qual formula hipóteses, e, pelo processo de inferência dedutiva, testa 

a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.” 

 

O método hipotético dedutivo auxiliou a estruturação da pesquisa e adoção de um 

método quantitativo, o emprego de tipologias para facilitar a interpretação, comparação e 

análise dos dados, obtidos através de questionários estruturados, nas seis empresas 

pesquisadas.  Nesse sentido, é necessário perceber o paradigma como modelo capaz de guiar 

uma investigação, sem imposições, como mudança de olhar, diferentes formas de olhar, 

procurando dar conta de uma faceta, de uma realidade. As características do método 

empregado pela pesquisa são apresentadas a seguir.  

 
 
6.2 TIPO DE PESQUISA 
 

 

Para especificação do plano de pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada 

por Sylvia Vergara3, que a classifica quanto aos fins e quanto aos meios: 

a. quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa explicativa e descritiva. Explicativa, pois se 

propõe a investigar a relação mútua entre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas 

e a cultura organizacional; descritiva, pois procura expor características de determinados 

fenômenos, estabelecendo correlações entre variáveis. 

b. quanto aos meios: a pesquisa é bibliográfica, estudo de caso e pesquisa de campo. 

Bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-metodológica do estudo, é realizada 

uma investigação sobre abordagens de gestão de pessoas e cultura organizacional de 

diversos autores, adotando-se como base, as obras de Kim Cameron e Robert Quinn4 e 

José Gonçalves das Neves5. Além de livros, são utilizados artigos e dissertações, para 

embasamento do trabalho.  

 

                                                
2 Apud, SOUZA, Levi. Cultura de Negócios. 2001. 98p. (Dissertação de Mestrado em Administração de Empresas). UNESA, 
Rio de Janeiro. 
3 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
4 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on the competing values 

framework.  New York: Addison-Wesley Publishing Beckhard, 1999. 
5 NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa:  RH, 
2000. 
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Quanto à investigação, a pesquisa é estudo de caso (estudo de caso múltiplo), pois tem 

como objeto de estudo seis academias de ginástica localizadas na cidade do Rio de Janeiro.  A 

opção pelo estudo de caso múltiplo, para o presente estudo, tem como base as seguintes 

referências: 

 
Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 
como uma pessoa, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 
comunidade, ou mesmo um país [...]. Pode ou não ser realizado no campo. 6 
 
A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 
caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão, ou um conjunto de decisões: o 
motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais 
resultados7 

 
Segundo Robert Yin8, o mesmo estudo pode conter mais de um caso único, que são os 

estudos de casos múltiplos, também chamados de estudo comparativos. Segundo Robert Yin9, 

as provas do estudo de caso múltiplo são mais convincentes. Segundo o autor, esse tipo de 

pesquisa pode ser projetado para buscar padrões diferentes de replicações teóricas. Para Yin10, 

estudos de seis a dez casos podem fornecer uma base convincente para um conjunto inicial de 

proposições. 

 
Pode-se dizer ainda que o presente trabalho é um estudo de caso múltiplo incorporado, 

pois segundo Yin11, um projeto incorporado exige a condução de um levantamento no local 

que está sendo realizado cada estudo. No entanto, os resultados dos levantamentos não serão 

reunidos, mas farão parte das descobertas de cada caso e serão utilizados juntamente para se 

interpretar o sucesso e as operações dos casos analisados12. 

 
Em última instância, a pesquisa é de campo, pois coleta dados primários nas seis 

empresas que constituem o estudo de caso múltiplo. 

 
 

6.3 UNIVERSO E AMOSTRA 
 
 

Entenda-se aqui por população, não o número de habitantes de um local [...], 
mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) 

                                                
6 VERGARA, Sylvia Constant.Opus citatum. p.49. 
7 SCHRAMM, Apud YIN, Robert K.. Estudo de Caso: planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 2001. p.31. 
8 YIN. Robert K. Opus Citatum. 
9 YIN. Robert K. Opus Citatum. 
10 YIN. Robert K. Opus Citatum. 
11 YIN. Robert K. Opus Citatum. 
12 YIN. Robert K. Opus Citatum. 
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que possuem características que serão objeto de estudo. População amostral 
ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida segundo algum 
critério de representatividade. 13 

 
O universo da pesquisa de campo é composto pelas academias de ginástica de grande 

porte localizadas na cidade do Rio de Janeiro,14 que perfaz um total de 22 academias. A 

amostra é não probabilística intencional, sendo definida por critérios de acessibilidade e 

tipicidade e foi composta por seis academias de grande porte, que representam, cerca de 25% 

do mercado de academias de grande porte da cidade do Rio de Janeiro. 

 
O Critério de tipicidade foi escolhido, tendo em vista a familiaridade da pesquisadora 

em relação ao ambiente e à estrutura das organizações pesquisadas, o que permitiu a seleção 

dos elementos representativos da população-alvo. 

 
A pesquisa abrangeu somente as academias de grande porte (que atendem mais de mil 

clientes) por possuírem estrutura organizacional melhor definida, maior acesso a tecnologias, 

ferramentas de gestão organizacional e estrutura de gestão de pessoas.  

 
Para a seleção das empresas, foram enviadas cartas de apresentação e modelos de 

questionário para 9 academias de maior acessibilidade por parte da pesquisadora, que 

atendiam aos critérios estabelecidos pela pesquisa (academias que atendiam mais de 1000 

clientes e são localizadas na cidade do Rio de Janeiro). Das 9 academias convidadas 

inicialmente, somente duas não aceitaram participar da pesquisa. A outra academia 

convidada, apesar de aceitar participar do trabalho, apresentou limitações de acesso que 

inviabilizou a coleta dos dados. Após o envio da correspondência, foi realizado o primeiro 

contato com os gestores das empresas participantes, no qual foram explicados os objetivos da 

pesquisa, a forma de coleta de dados, sendo garantida a confidencialidade em relação ao nome 

das empresas participantes, na divulgação dos resultados da pesquisa.  

 
A amostra abrangeu um total de 103 pessoas, que representaram 25% do número total 

de funcionários das academias pesquisadas, conforme descrito na seleção dos sujeitos: 

 
 
 
 
 
                                                
13 VERGARA, Sylvia C. Opus Citatum. 
14 Conforme informações da ACAD-RIO (Associação das Academias de Ginástica do Rio de Janeiro), a cidade apresenta o 
total de 22 (vinte e duas) academias de grande porte, isto é, que atendem mais de mil clientes. 
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6.4 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 
 

De acordo com Vergara15, os sujeitos são aqueles que fornecem os dados para a 

pesquisa. Desta forma, os sujeitos da presente pesquisa são os funcionários e gestores das 

academias de ginástica. Os questionários foram aplicados a diferentes áreas das organizações 

pesquisadas, envolvendo as áreas administrativa, marketing, vendas,  técnica (profissionais de 

educação física), coordenações, gerência e diretoria. 

 

Os questionários foram distribuídos para 103 pessoas das seis academias, de acordo 

com o número total de funcionários das empresas estudadas, de forma a perfazer 25% do total 

de funcionários em cada empresa, tornando assim o número de questionários em cada 

empresa, proporcional ao número total de funcionários de cada uma, conforme sugerido por 

José Gonçalves das Neves16 em sua pesquisa, que serve como base teórica e metodológica 

para o presente trabalho.  

 

Para a distribuição dos questionários, procurou-se considerar os grupos mais 

representativos para o funcionamento de uma academia de ginástica, como mostra a Tabela 1, 

não sendo considerados estagiários ou profissionais terceirizados, que normalmente 

apresentam menor tempo de permanência nas empresas além de não possuírem vínculo 

empregatício direto. 

 

Além dos questionários distribuídos, a pesquisa também realizou uma entrevista com 

os gestores das empresas pesquisadas, com o objetivo de investigar a estrutura funcional das 

organizações, em aspectos que identificam o número de funcionários, os grupos mais 

representativos para o funcionamento dessas organizações e as principais lideranças, bem 

como os papéis desempenhados por essas lideranças no dia-a-dia das dessas instituições. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
16 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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Tabela 1 – Distribuição de funcionários x n° de questionários distribuídos 

Empresa N° de Funcionários N° de Questionários 

A 59 15 

C 60 15 

A 80 20 

D 61 15 

E 100 25 

F 52 13 

Total : 412 103 

412 funcionários /103= 

25% total de funcionários das empresas pesquisadas 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
6.5 COLETA DE DADOS 
 
 

Na pesquisa de campo, os dados foram coletados pela própria pesquisadora, no 

período de Setembro a Novembro de 2003, por meio de: 

a. pesquisa de campo: empregados dois questionários estruturados e entrevista com os 

gestores: 

- cultura organizacional: questionário baseado no modelo de Kim Cameron e Robert 

Quinn17, adaptado pelo grupo FOCUS (First Organizational Culture Unified 

Search).18, que possui questões para a identificação das dimensões de cultura 

organizacional: apoio, objetivos, inovação e regras. 

 
First Organizational Unified Research, se baseia no modelo dos valores 
contrastantes de Quinn19. É um instrumento para a coleta de dados sobre 
cultura organizacional, que entrou em fase de normatização no ano 2000 [...] 
Este projeto teve por objetivo desenvolver e estandardizar instrumentos de 
avaliação do clima e da cultura organizacional, útil no fornecer de quadros 
de referência geral capazes de auxiliar na gestão organizacional. Os quesitos 
possibilitam uma ampla e profunda interpretação dos resultados em virtude 
da sua grande base teórica. 20 

 

                                                
17 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
18 Apud NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
19 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
20 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. P.85. 
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- gestão de pessoas: questionário da pesquisa de José Gonçalves das Neves21, 

adaptado ao modelo dos múltiplos papéis de Dave Ulrich22, que identifica os 

principais papéis que a gestão de pessoas ou RH,  deve exercer atualmente: 

estratégico, infra-estrutura, defensor dos funcionários e agente da mudança. 

- entrevista com os gestores: questões semi-estruturadas que identificaram: o 

número total de funcionários; se estes eram funcionários diretos ou terceirizados; 

quais são as principais lideranças e quais as funções desempenhadas por estas 

lideranças na gestão de pessoas das organizações. 

 

Conforme base referencial teórica adotada, a pesquisa emprega o uso de tipologias 

para a investigação da Cultura Organizacional e dos Papéis desempenhados pela Gestão de 

Pessoas. As questões dos questionários são agrupadas de forma a identificar as dimensões de 

cultura e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, que são as duas variáveis 

investigadas pelo presente trabalho.  

 

Cada uma das partes contém quesitos distribuídos pelas quatro orientações  de cultura 

organizacional e quatro papéis de gestão de pessoas, que são avaliados numa escala 

unidimencional tipo Likert. “As razões do uso da escala de Likert torna possível apurar as 

medidas independentes de cada quadrante e com a possibilidade de se captar mais 

realisticamente os quadrantes e respectivas relações.” 23 

 

Escala Likert (ou escala somatória) foi proposta por Rensis Likert em 1932 e 

compreende uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado. Neste tipo de 

escala é solicitado ao respondente a informar qual o seu grau de concordância ou discordância 

em relação à afirmação aferida. Estas afirmações qualificam o objeto de atitude o qual se está 

medindo e devem expressar somente uma relação lógica. A cada célula de resposta é atribuído 

um número que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação. A 

pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas 

para cada afirmação. Quanto ao número de categorias a serem utilizadas, não existe um 

                                                
21 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
22 ULRICH, Dave. Opus Citatum.  
23 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.145. 
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consenso entre os referenciais. O número pode variar de 5 a 9 pontos. No entanto, os mais 

utilizados são os de 5 a 7 pontos.24 

 

Os dados foram coletados individualmente dentro das academias pesquisadas. A 

pesquisadora presenciou o preenchimento de todos os questionários, tendo a possibilidade de 

tirar dúvidas e medir o tempo médio de preenchimento de cada questionário. Antes da coleta 

de dados, os respondentes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e o significado da 

cultura organizacional e gestão de pessoas, com o objetivo de proporcionar maior 

entendimento aos respondentes, sobre os objetivos do trabalho. Foi explicada a importância 

da colaboração de cada participante, bem como garantida a confidencialidade dos dados 

coletados.  

 

Com os procedimentos descritos, pretendeu-se criar transparência na pesquisa, reduzindo 

o risco de ambigüidades. Desta forma, a coleta de dados procurou conduzir a investigação de 

forma que cada um dos membros pesquisados pudesse perceber os objetivos dos questionários 

aplicados: 

• quais são os principais aspectos da cultura da organização; 

• quais as práticas, políticas e normas de gestão de pessoas (papéis desempenhados pela 

gestão de pessoas) adotadas pela sua organização; 

• qual a sua percepção em relação aos aspectos investigados. 

 
 
6.6 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 
 
 

Dois questionários, um da avaliação da cultura organizacional e outro sobre avaliação 

dos papéis desempenhados pela gestão de pessoas, bem como uma entrevista prévia com os 

gestores serviram de pré-teste para a apreciação e julgamento do conteúdo e forma de 

aplicação. Para isso, aplicou-se o pré-teste em 10 indivíduos da empresa E (3 profissionais 

administrativos, 5 professores de educação física e 2 coordenadores), que é a empresa de 

maior acessibilidade da pesquisadora, com o objetivo de verificar: 

• validade: conferir se os dados levantados eram essenciais à pesquisa; 

• compreensão: comprovar a clareza do instrumento e 

                                                
24 MACADAR. Marie Anne. Concepção, desenvolvimento e validação de instrumentos de coleta de dados para estudar a 

percepção do processo decisório e as diferenças culturais. 1998. 98p. (Dissertação de Mestrado em Administração de 
Empresas). PPGA/UFRGS. Rio Grande do Sul. 
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• aplicabilidade: prescrever o tempo necessário para as respostas dos participantes.  

 

Conforme sugestão de Levi Souza25, a apreciação para a crítica e validação dos 

questionários, é apresentada pela tabela 2: 

 

Tabela 2 – Apreciação crítica para a validação dos questionários e entrevistas 

Critérios Questões Entrevista 

Validade (  ) relevante; (  ) irrelevante (  ) relevante; (  ) irrelevante  

Compreensão (  ) boa; (  ) regular; (  ) fraca (  ) boa; (  ) regular; (  ) fraca 

Aplicação (  ) suficiente; (  ) insuficiente (  ) suficiente; (  ) insuficiente 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os resultados obtidos no pré-teste usando os questionários para avaliação da cultura 

organizacional e  gestão de pessoas, bem como a entrevista, estão resumidos na  tabela 3: 

 

Tabela 3 – Validade/compreensão/aplicação dos questionários e entrevistas 

Critérios Questões Entrevista 

Validade 100% 100% 

Compreensão 95% 100% 

Aplicação 10 a 20 minutos 20 minutos 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Em relação à importância do estudo, foi constatada uma aceitação por todos os 

envolvidos no pré-teste. Contudo, a compreensão, do questionário teve uma pequena variação. 

Percebeu-se que o pessoal administrativo teve algumas dúvidas em relação ao instrumento, 

que precisaram ser esclarecidas pela pesquisadora no ato da coleta de dados. Não houve 

dificuldades de preenchimento entre gestores e profissionais de educação física, que 

consideraram o instrumento de fácil compreensão.  Desta forma, os questionários empregados 

na pesquisa não sofreram alterações após o pré-teste. 

 

Quanto à aplicabilidade, foi detectado uma variabilidade de 10 a 20 minutos para o 

preenchimento dos questionários. Como os profissionais das empresas pesquisadas trabalham 

                                                
25 SOUZA, LEVI. Opus citatum 
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em turnos alternados e se movimentam constantemente dentro das empresas, dificultando a 

coleta de dados, foi optado pelo acompanhamento individual em cada preenchimento, de 

forma a minimizar o tempo da coleta de dados e melhor acompanhar o preenchimento dos 

mesmos. Não foi verificada variabilidade de tempo de preenchimento em função áreas de 

atuação ou de níveis hierárquicos. 

 
Em relação às entrevistas, os gestores entrevistados no pré-teste aceitaram a 

importância do estudo e compreenderam todas as perguntas empregadas.  

 
 
6.7 TRATAMENTO DE DADOS  
 
 

O emprego de questionários estruturados para a investigação da cultura organizacional 

e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, permite o uso das tipologias, para a 

investigação e comparação das duas variáveis. A tipologia é uma forma de classificar algo a 

partir de um conjunto estruturado de características semelhantes. Segundo José Gonçalves das 

Neves26, o funcionamento organizacional tem muito a ver com dilemas e paradoxos, ou seja, a 

concepção de uma realidade na qual muitas forças nos puxam simultaneamente em sentidos 

opostos. Para arrumar a variedade de abordagens no estudo de cultura organizacional, o autor 

estabelece um eixo, cujos pólos enfatizam o caráter singular e individual da cultura versus o 

caráter universal e social da mesma. 

 
Assumindo modelos tipológicos, as organizações podem se caracterizar por 
um conjunto de traços ou dimensões comuns em termos de cultura 
organizacional, preconiza que em termos metodológicos, as tipologias 
permitem a adoção de metodologias quantitativas que possibilitam a 
comparabilidade e a generalização dos resultados.27   

 

Desta forma, a presente pesquisa adota como base, o modelo de tipologias baseado no 

modelo dos valores contrastantes  de Kim Cameron e Robert Quinn28 , empregando um 

questionário de 34 questões, adaptado pelo grupo FOCUS (First Organizational Culture 

Unified Search),29  que investiga a cultura organizacional segundo quatro tipologias básicas, 

como mostra a Figura 10:  

 

                                                
26 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
27 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum p.85. 
28 CAMERON, Kim S., QUINN, Robert E. Opus Citatum. 
29 Apud NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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• cultura de apoio: identificada pelas questões n° 2, 7, 10, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, e 

32. 

• cultura de inovação: identificada pelas questões n°. 1, 13, 16, 19, 29, 31 e 33. 

• cultura de regras: identificada pelas questões n° 4, 5, 6, 9, 14, 17, 21, 23, 26, 30, e 34. 

• cultura de objetivos: identificada pelas questões n° 3, 8, 11, 12 e 22. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Modelo dos valores contrastantes.  

Fonte: José Gonçalves das Neves, 2000. 

 
A vantagem de se conceber cultura organizacional na base do modelo de 
valores contrastantes consiste na integração dos vários tipos de cultura 
organizacional nas principais teorias organizacionais, formando a 
justaposição de valores, uma estrutura teórica integrada, possibilitadora de 
um entendimento mais profundo e balanceado da cultura, clarificação do 
conteúdo conceitual mediante apresentação gráfica.... 30 

 
A investigação sobre os papéis desempenhados pela Gestão de pessoas, tem como base o 

modelo de questionário de José Gonçalves das Neves31, que emprega 45 questões, adaptando-

as ao modelo dos múltiplos papéis de Dave Ulrich32, identifica e classifica  a gestão de pessoas 

(ou gestão de recursos humanos), de acordo com as seguintes tipologias, como mostra a 

Figura 11: 

                                                
30 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p. 93 
31 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
32 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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• administração de estratégias de RH: identificadas pela questões n°  4, 8, 11, 38, 39 e 

44. 

• administração da infra-estrutura da empresa: identificada pelas questões n° 6, 7, 14, 

16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 36, e 43. 

• gestão da contribuição dos funcionários: identificada pelas questões n° 2, 3, 5, 9, 10, 

12, 13, 15, 18, 20, 24, 25,  31, 33, 34, 35, 41 e 45. 

• administração da transformação e mudança: identificada pelas questões n° 1, 17, 29, 

30, 37, 40 e 42 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – O modelo dos múltiplos papéis.  

Fonte: Dave Ulrich, 2002. 

 

Desta forma, as questões são tabuladas de acordo com as tipologias apresentadas, com 

o objetivo de verificar as hipóteses formuladas. Para tanto, é necessária a utilização estatística 

para arranjo, análise e compreensão dos dados apurados. Devido a preocupação em manter a 

fidedignidade dos dados, os mesmos foram tratados observando-se: 

• o nível de significância: admite-se uma margem de significância de 95%. 

• as medidas estatísticas: 

- de posição: média aritmética, desvios-padrão e percentual; 

- comparação das médias aritméticas e proporções: teste de hipóteses (t student e 

Fischer); 
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- apresentação dos dados: série estatística, tabelas ou quadros e gráficos. 

- correlação entre as variáveis: correlação de regressão múltipla. 

 

“Este estudo visa investigar a cultura organizacional e sua relação com as práticas de 

GRH...requer uma abordagem quantitativa que permita estabelecer comparações e relações 

entre as variáveis”. 33
 

 

Apesar de privilegiar os procedimentos quantitativos para tratamento dos dados, o 

presente estudo também adota procedimentos qualitativos, para a descrição dos dados obtidos 

nas entrevistas. Estes dados se referem à estrutura funcional das organizações pesquisadas e 

servem para confirmar e complementar os dados obtidos através dos questionários 

estruturados. Por outro lado, o presente estudo também adota procedimentos qualitativos 

quando procura codificar, interpretar e apresentar os dados obtidos nos questionários, e 

demonstrados através do tratamento estatístico, o que facilita a leitura e análise dos dados, 

bem como a conclusão dos resultados da pesquisa.  

 
 
6.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 
 

Com base nos critérios adotados por Levi34, o método escolhido para o estudo 

apresenta certas limitações e dificuldades quanto à coleta e tratamento dos dados: 

• quanto ao método:  o método hipotético dedutivo apresenta algumas limitações quanto 

a sua aplicação35. 

- fornecer premissas, das quais um acontecimento pode ser deduzido, talvez não 

seja suficiente para ensejar esse entendimento; 

- a dedutibilidade decorrente das premissas não é condição suficiente de 

explicação, pois muitas são as explicações que não têm qualquer lei como 

premissa; 

- a observação do “paradoxo de Hempel”, onde a análise de um procedimento 

inverso de uma dedução não é equivalente ao que é observado e deduzido 

originalmente; 

                                                
33 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.118. 
34 SILVA, Levi. Opus Citatum. 
35 LAKATOS, Apud SILVA, Levi. Opus Citatum. 
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- o critério de falseabilidade, introduzido por Karl Popper36, afirma que as 

hipóteses, etapas necessárias para o desenvolvimento da ciência, jamais podem 

ser consideradas verdadeiras, apesar de conclusivamente falseadas. A crítica 

segundo Popper, é que a ciência se limite à eliminação do erro, sem que se 

apresente como progressiva descoberta ou aproximação da verdade. 

 

• quanto ao objeto de estudo (cultura organizacional e gestão de pessoas): 

- o problema da abordagem multidisciplinar: não se esgotam as informações 

sobre o assunto, existindo outras pesquisas que abordam a problemática e o 

referencial teórico adotado a partir de diferentes perspectivas. A abordagem 

multidisciplinar contém limites quanto à capacidade do pesquisador de 

conseguir uma proximidade de compreensão de mesmo nível em todas as 

disciplinas envolvidas na discussão sobre o tema proposto. 

- o uso de tipologias para o estudo de cultura organizacional e gestão de pessoas 

não generaliza os resultados obtidos nas duas variáveis, pois apenas permite a 

identificação das dimensões previstas nos instrumentos de coletas de dados, 

não sendo possível observar outros fenômenos não abordados; 

- as constantes alterações no ambiente organizacional  torna o cenário de baixa 

previsibilidade, dando à pesquisa um caráter mais retrospectivo do que 

prospectivo. 

 

• quanto ao estudo de caso e pesquisa de campo: 

- a dificuldade de traçar os limites de um objeto, tendo em vista a totalidade 

física, biológica e social; 

- a  impossibilidade de determinação de regras na redação do relatório de um 

estudo de caso, devido a flexibilidade no processo social a esse tipo de 

pesquisa; 

- pequeno grau de controle sobre a situação da coleta de dados e a possibilidade 

que fatores conhecidos e desconhecidos possam interferir nos resultados. 

Como exemplo, no procedimento e coletas de dados não foi considerada a 

variável de clima organizacional. O presente estudo está voltado para a 

                                                
36 Apud SILVA, Levi. Opus Citatum. 
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investigação dos valores e pressupostos básicos da cultura organizacional e na 

identificação dos papéis desempenhados pela gestão de pessoas; 

- as respostas dadas nos questionários podem ser falseadas pelo medo da  

identificação da identidade do respondente e possíveis punições; 

-  a pesquisa abrangeu apenas academias de grande porte, não sendo observadas 

as empresas  pequenas e médias do mesmo segmento. Logo, as conclusões do 

estudo não podem ser generalizadas ao segmento de academias da cidade do 

Rio de  Janeiro; o método ficou limitado pelo acesso da pesquisadora às 

academias pesquisadas, sendo também influenciado pela disponibilidade das 

pessoas envolvidas no processo e o prazo de conclusão da pesquisa, o que 

impossibilitou o emprego de entrevistas, para a identificação das dimensões da 

cultura organizacional, que poderiam complementar e confirmar os dados 

obtidos através dos questionários estruturados; 

- a limitação do acesso da pesquisadora às empresas pesquisadas não 

possibilitou a seleção da amostra e dos sujeitos da pesquisa por critérios 

probabilísticos estratificados;  

- o emprego exclusivo de questionários estruturados para a investigação da 

cultura organizacional impede a possibilidade de revelação de fenômenos não 

previstos no questionário, provenientes do comportamento organizacional, 

como medos, recalques e mecanismos de defesa, que seriam favorecidos 

através de dinâmicas de grupos, entrevistas e outros procedimentos 

qualitativos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS 
 
 
 
7.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 
 

Foi realizada uma entrevista com um gestor de cada organização pesquisada, tendo 

como objetivo a coleta de informações referentes ao número total de funcionários da empresa, 

de forma a permitir a aplicação do número de questionários, em número proporcional ao 

número total de funcionários de cada organização, como apresentado no capítulo 

metodologia. O Gestor entrevistado foi a pessoa responsável pela aprovação da pesquisa 

dentro das organizações pesquisadas, e que serviu como elo entre a pesquisadora e os sujeitos 

participantes da pesquisa. Em algumas organizações (empresas “A” e “C”), a pessoa 

entrevistada foi um gestor ligado às áreas técnicas (ligados à educação física) e nas demais 

organizações, o gestor entrevistado foi um gerente administrativo. Desta forma, quando a 

pessoa entrevistada foi um coordenador técnico, este consultou um gerente administrativo 

para informações sobre o número total de funcionários da academia. 

 

A entrevista permitiu a identificação da estrutura funcional das organizações 

pesquisadas, bem como a caracterização do papel desempenhado pelas principais lideranças. 

Desta forma as entrevistas apresentaram as seguintes questões: 

• Qual o número total de funcionários da organização x? 

• Desses funcionários, todos são funcionários diretos ou existem funcionários 

terceirizados? 

• Quais são os principais serviços prestados pela empresa x? 

• Esses serviços possuem coordenação/gerência individual ou são coordenados 

diretamente pela direção geral? 
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• Os gerentes coordenadores das áreas possuem autonomia para gerenciamento de 

pessoal, como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos funcionários 

ou os gerentes administrativos exercem esta função? 

• Existe alguma área específica, responsável pelos aspectos legais de contratação e 

demissão, folha de pagamento, férias, etc.? 

 

As entrevistas mostraram que as organizações pesquisadas apresentam fortes 

similaridades em sua estrutura funcional, que são apresentadas a seguir. 

 

Todas as empresas possuem uma gerência ou direção geral administrativa que assume 

funções, como estruturação de processos, coordenação das atividades de marketing e vendas, 

gerência financeira, entre outras funções. Das seis organizações pesquisadas, em três 

organizações (empresas “A”, “C” e “E”) os sócios assumem o cargo de gerente ou diretor 

geral, dirigindo a maioria das atividades administrativas, embora essas empresas apresentem 

supervisores ou gerentes específicos para diferentes atividades. Em todas as organizações 

pesquisadas, a área administrativa é responsável pela parte “burocrática” da gestão de pessoas 

ou recursos humanos; isto é, a gerência administrativa coordena as atividades burocráticas de 

contratação e demissão de funcionários, folha de pagamento, controle de freqüência de 

funcionários, documentação e benefícios, ou seja, as funções tradicionais de departamento 

pessoal.  

 

Todas as empresas pesquisadas têm como principal serviço prestado a ginástica e 

musculação (serviços prestados para a maior parte de seus clientes), entre as quais, algumas 

também prestam serviços na área aquática de hidroginástica e natação, como é o caso das 

empresas “B”, “D”, “E” e “F”. 

 

Todas as empresas pesquisadas apresentam como característica principal, a existência 

de gerentes de área técnica ou coordenadores, que assumem os múltiplos papéis da gestão de 

pessoas ou recursos humanos, descentralizando as funções de gestão de pessoas, conforme 

modelo de Dave Ulrich1,  adotado pela presente pesquisa. 

 

                                                
1 ULRICH, Dave. Opus Citatum. 
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Como a atividade fim dessas empresas é a prestação de serviços de atividade física,  os 

coordenadores técnicos ou gerentes de área assumem múltiplos papéis: são responsáveis pela 

seleção de seu pessoal, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, bem como 

são responsáveis por motivar o pessoal, potencializando ao máximo os seus resultados.  Entre 

as funções ou papéis exercidos pelos coordenadores técnicos, dentro das academias 

pesquisadas, estão: (funções declaradas  nas entrevistas, em todas as organizações) 

- concepção das estratégias de gestão de pessoas que se ajustem aos objetivos 

empresariais; 

- deliberam sobre desenvolvimento de valores, missão, planejamento 

empresarial da organização; 

- participam das decisões empresariais e gerencia programas de avaliação de 

habilidades, plano de carreira, requalificação profissional; 

- são responsáveis pela qualidade dos serviços prestados pela sua área; e 

administra  processos de mudança; 

- são consultados para aumentar a eficácia da organização (planejamento, 

contratação, avaliação, acompanhamento); 

- redefinem os sistemas e processos em suas respectivas áreas e analisam as 

competências necessárias para a organização. 

- fazem análise salarial; 

- recrutamento/entrevista de candidatos, promoção de  funcionários e 

treinamentos; 

- são responsáveis pela promoção de um ambiente agradável de se trabalhar; 

- são responsáveis pela comunicação com os empregados; 

- fazem analise de avaliação de desempenho e ações corretivas com os 

funcionários. 

 

Todos os papéis desempenhados pelos coordenadores técnicos em suas respectivas 

áreas de atuação, fazem com que estas lideranças sejam os principais responsáveis pela 

disseminação da missão, visão e principais valores e pressupostos básicos das organizações, 

assumindo assim importante posição estratégica. Em algumas empresas, as áreas técnicas 

assumem a identidade do coordenador, ou seja, seus principais valores e formas de se fazer as 

coisas são confundidas com a identidade da própria organização.  
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7.2 DISTRIBUIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 

Para melhor compreensão das características gerais da amostra, definidas do capítulo 

metodologia, o presente estudo apresenta nas tabelas 4 a 11, a forma de distribuição dos 

questionários de cultura organizacional e gestão de pessoas, nas seis empresas pesquisadas. 

Os dados apresentados contribuirão para a análise comparativa entre os resultados 

apresentados entre as seis empresas. 

 
Cabe ressaltar que a idade  das empresas não é considerada neste estudo, tendo em 

vista o caráter confidencial em relação aos nomes das empresas participantes. A amostra e os 

sujeitos da pesquisa foram selecionados de forma não probabilística intencional, tendo em 

vista critérios de acessibilidade e tipicidade. A pesquisadora selecionou as empresas com o 

mesmo porte e estrutura funcional semelhante e realizou a distribuição de questionários de 

forma proporcional ao número total de funcionários de cada empresa, com o objetivo de 

representar na amostra, os funcionários que constituem as principais atividades das empresas 

investigadas, de acordo com a sua acessibilidade no ato da coleta de dados. Não foram 

utilizados critérios probabilísticos estratificados para a seleção da amostra e dos sujeitos da 

pesquisa. 

Tabela 4 – Distribuição de questionários - sexo 

Sexo 

Empresa 

Masculino Feminino 
Total 

(100%) 

Freqüência % Freqüência % Freqüência 

A 8 53,33 7 46,67 15 

B 8 53,33 7 46,67 15 

C 10 50,00 10 50,00 20 

D 10 66,67 5 33,33 15 

E 12 48,00 13 52,00 25 

F 8 61,54 5 38,46 13 

Total 56 54,37 47 45,63 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os valores das Tabelas 5 a 11 são freqüências com seus percentuais entre parênteses, 

somados em linha, estabelecidos sobre a amostra de 103 respondentes. A coluna Total 

representa as freqüências, que representam o percentual total de 100% da amostra. 
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Tabela 5 – Distribuição de questionários – idade 

Idade 

Empresa 
s/resposta até 25 De 26 a 35 de 36 a 45 de 46 a 55 Acima  56 

Total 

100% 

A 0 7  (46,67%) 5 (33,33%) 3 (20,00%) 0 0 15 

B 0 6 (40,00%) 9 (60,00%) 0 0 0 15 

C 0 4  (20,00%) 9 (45,00%) 4 (20,00%) 1 (5,00%) 2 (10,00%) 20 

D 3,00 (20%) 2  (13,33%) 8 (53,33%) 2 (13,33%) 0 0 15 

E 1,00 (4%) 3 ( 12,00%) 9 (36,00%) 10 (40,00%) 1 (4,00%) 1 (4,00%) 25 

F 1,00 (7%) 4 (30,77%) 4 (30,77%) 3 (23,08%) 1 (7,69%) 0 13 

Total 5 (4,85%) 26 (25,24%) 44 (42,72%) 22 (21,36%) 3 (2,91%) 3 (2,91%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 6 – Distribuição dos questionários – escolaridade 

Escolaridade 

Empresa 
N. Médio N. Superior Pós-Graduação Mestrado 

Total 

100% 

A 3 (20,00%) 9 (60,00%) 3 (20,00%) 0 15 

B 5 (33,33%) 7 (46,67%) 3 (20,00%) 0 15 

C 4 (20,00%) 4 (20,00%) 12 (60,00%) 0 20 

D 0 6 (40,00%) 9 (60,00%) 0 15 

E 9 (36,00) 9 (36,00%) 6 (24,00%) 1 (4,00%) 25 

F 2 (15,38%) 5 (38,46%) 6 (46,15%) 0 13 

Total 23 (22,33%) 40 (38,83%) 39 (37,86%) 1 (0,97’%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 7 – Distribuição dos questionários – área de formação 

Formação 

Empresa 
Nível Médio 

Educação 

Física 

Administração 

Marketing 
Engenharia Pedagogia 

Total 

100% 

A 3 (20,00%) 11 (73,33%) 1 (6,67%) 0 0 15 

B 5 (33,33%) 8 (53,33%) 2 (13,34%) 0 0 15 

C 4 (20,00%) 12 (60,00%) 3 (15,00%) 0 1 (5,00%) 20 

D 0 13 (86,67%) 0 0 2 (13,33%) 15 

E 9 (36,00%) 13 (52,00%) 0 2 (8,00%) 1 (4,00%) 25 

F 2 (15,38%) 10 (76,92%) 0 0 1 (7,69%) 13 

Total 23 (22,33%) 67 (65,04%) 6 (5,83%) 2 (1,94%) 5 (4,85%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 8 – Distribuição dos questionários – experiência profissional  

Idade 

Empresa 
s/resposta Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos 5 a 10 anos +  10 anos 

Total 

100% 

A 0 3 (20,00%) 3 (20,00%) 6 (40,00%) 1 (6,67%) 2 (13,33%) 15 

B 0 0 2 (13,33%) 8 (53,33%) 4 (26,67%) 1 (6,67%) 15 

C 0 1 (5,00%) 1 (5,00%) 7 (35,00%) 8 (40,00%) 3 (15,00%) 20 

D 0 0 2 (13,33%) 0 7 (46,67%) 6 (40,00%) 15 

E 0 0 1 (4,00%) 5 (20,00%) 6 (24,00%) 13 (52,00%) 25 

F 1 (7,69%) 1 (7,69%) 1 (7,69%) 2 (15,38%) 5 (38,46%) 3 (23,08%) 13 

Total 1 (0,97%) 5 (4,85%) 10 (9,71%) 28 (27,18%) 31 (30,10%) 28 (27,18%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 9 – Distribuição dos questionários – tempo na organização  

Idade 

Empresa 
s/resposta Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos 5 a 10 anos +  10 anos 

Total 

100% 

A 0 5 (33,33%) 3 (20,00%) 6 (40,00%) 1 (6,67%) 0 15 

B 0 2 (13,33%) 2 (13,33%) 11 (73,33%) 0 0 15 

C 0 1 (5,00%) 3 (15,00%) 10 (50,00%) 4 (20,00%) 2 20 

D 3 (20,00%) 0 4 (26,67%) 2 (13,33%) 6 (40,00%) 0 15 

E 0 5 (20,00%) 3 (12,00%) 9 (36,00%) 8 (32,00%) 0 25 

F 0 2 (15,38%) 2 (15,38%) 3 (23,08%) 3 (23,08%) 3 13 

Total 3 (2,91%)  15 (14,56%) 17 (16,50)% 41 (39,81%) 22 (21,36%) 5 (4,85%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 10 – Distribuição dos questionários – cargo 

Cargo 

Empresa 
Vendedor 

Assistente 

Administrativo 
Professor 

Gerente 

Coordenador 

Diretor 

Total 

100% 

A 3 (20,00%) 1 (6,67%) 9 (60,00%) 2 (13,33%) 15 

B 0 7 (46,67%) 5 (33,33%) 3 (20,00%) 15 

C 3 (3,00%) 4 (20,00%) 11 (55,00%) 2 (10,00%) 20 

D 0 3 (20,00%) 10 (86,67%) 2 (13,33%) 15 

E 8 (32,00%) 3 (12,00%) 9 (36,00%) 5 (20,00%) 25 

F 0 2 (15,38%) 9 (69,23%) 2 (15,38%) 13 

Total 14 (13,59%) 20 (19,41%) 53 (51,46%) 16 (15,53%) 103 

  Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 11 – Distribuição dos questionários – área de atuação 

Área 

Empresa 
Administração Musculação Ginástica Natação Hidroginástica 

Total 

100% 

A 4 (26,67%) 10 (66,67%) 1 (6,67%) 0 0 15 

B 9 (60,00%) 5 (33,33%) 0 1 (6,67%) 0 15 

C 8 (40,00%) 10 (50,00%) 2 (10,00%) 0 0 20 

D 3 (20,00%) 4 (26,67%) 3 (20,00%) 3 (20,00%) 2 (13,33%) 15 

E 4 (16,00%) 14 (56,00%) 2 (8,00%) 4 (16,00%) 1 (4,00%) 25 

F 3 (23,08%) 7 (53,85%) 1 (7,69%) 2 (15,38%) 0 13 

Total 31 (30,10%) 50 (48,54%) 9 (8,74%) 10 (9,71%) 3 (2,91%) 103 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As Tabelas 4 a 11 apresentam a distribuição dos questionários, caracterizando os 

sujeitos da pesquisa. Embora os mesmos não tenham sido selecionados por critérios 

probabilísticos, verifica-se que os questionários foram distribuídos de forma equilibrada entre 

os sexos masculino e feminino, embora o sexo masculino apresente uma pequena 

superioridade na amostra. Em relação à idade, verifica-se que a faixa etária predominante nas 

empresas pesquisadas  é a faixa de 26 a 35 anos. Apenas uma única empresa (“E”), apresenta 

maior concentração na faixa etária de 36 a 45 anos e apenas a empresa “A”, apresenta maior 

concentração na faixa etária até 25 anos. As empresas estudadas apresentam baixo índice de 

funcionários acima de 45 anos. 

 

Em relação ao nível de escolaridade, foi verificado que as empresas pesquisadas 

apresentam predominância em nível superior e pós-graduação. Apenas 22% da amostra 

apresenta nível médio, que são provenientes dos funcionários administrativos. As empresas 

“C” e “D” apresentam grande índice de funcionários com pós-graduação. Pode-se verificar 

que as empresas que apresentam poucos funcionários com pós-graduação apresentam menor 

faixa etária predominante, como é caso da empresa “A”.  O nível médio de escolaridade, sem 

formação universitária, caracteriza a área administrativa dessas instituições. 

 

A área de formação predominante é educação física, o que caracteriza o segmento. 

Como explicitado no capítulo 1, O Problema, poucos funcionários com formação em 

administração fazem parte da estrutura dessas instituições. 
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Em relação à experiência profissional, as empresas “A” e “B” apresentam 

predominância de funcionários entre 2 até 5 anos de experiência, enquanto as demais 

empresas apresentam predominância de funcionários com entre 5 e 10 anos de experiência 

profissional. Vale ressaltar que a empresa “E” apresenta concentração de funcionários com 

mais de 10 anos de experiência.  

 

Devido ao mercado das academias de ginástica ser um mercado novo, percebe-se que 

em todas as empresas pesquisadas, existe maior concentração entre pessoas  trabalham na 

mesma empresa num período entre 2 a 10 anos, sendo que apenas as empresas “D” e “E” 

apresentam predominância de funcionários contratados entre 5 e 10 anos. 

 

Na distribuição dos cargos, os professores representam a maior parte da amostra, com 

51,46%, enquanto vendedores e funcionários administrativos totalizam 33% e as lideranças 

totalizam 15,53%, o que representam a distribuição da amostra abrangendo os níveis mais 

representativos para o funcionamento das empresas pesquisadas. 

 

Em relação à área de atuação, a amostra tem predominância de funcionários de 

administração (30,10%) e musculação (48,54%). Tal fato se deve à dinâmica do 

funcionamento dessas instituições. Os profissionais de musculação e administração se 

movimentam menos durante o exercício de suas profissões, facilitando a coleta de dados, o 

que não aconteceu com funcionários de outras áreas, que devido ao grande movimento nos 

postos de trabalho dificultou a coleta de dados. Pode-se também dizer que os funcionários de 

administração e musculação possuem maior carga horária de trabalho (maior número de horas 

trabalhadas na mesma instituição) do que os profissionais das outras áreas, facilitando assim a 

coleta de dados. 

 

Cabe ressaltar que o preenchimento dos questionários foi acompanhado de forma 

individual pela pesquisadora (com cada um dos respondentes). O tempo médio de 

permanência da pesquisadora em cada instituição foi de 6 horas,  o que resultou num tempo 

médio de 36 horas para a coleta de dados entre as empresas pesquisadas. 
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7.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 

Os dados coletados referentes aos questionários de avaliação da Cultura 

Organizacional e Gestão de Pessoas, estão apresentados de acordo com a sua análise 

estatística demonstrados, junto ao texto, em tabelas e gráficos necessários à compreensão do 

raciocínio. Foram utilizados medidas de estatística descritiva, trabalhando-se com desvios-

padrão e médias amostrais (valores aparecem entre parênteses), conforme pode ser verificado 

pela Tabela 12. 

 

Os testes estatísticos aplicados na tabela de desvios-padrão e médias,  são exibidos sob 

forma de valores na tabela,  sob a forma de comentário após a tabela e sob a forma de 

destaque de certas casas: 

• teste da média: o teste de student é aplicado para comparar a média da casa com a 

média da totalidade das observações estudadas. As casas significativamente diferentes 

da média são enquadradas (na cor azul se a média da casa for superior, na cor 

vermelha se a média for inferior à média do conjunto); 

• análise da variância: o teste de Fischer é utilizado para avaliar, para cada critério, o 

risco de errar ao afirmar que a variação do critério é explicada pela separação, 

conforme as categorias em linha. 

 

Os resultados dos testes são dados : 

• sob forma numérica: os resultados do teste de Fischer (a variância intercategoria, a 

variância intracategoria e o F de Fischer e a probabilidade correspondente); 

• sob forma gráfica: enquadrando os critérios discriminantes (os que são explicados pela 

separação conforme as categorias em linha). 
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7.3.1 Apresentação e Análise dos Dados dos Questionários de Cultura Organizacional 
 
 
Tabela 12 – Desvios-Padrão e Média das Amostras do questionário de cultura organizacional 

Empresas

A

B

C

D

E

F

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

0,74 (5,13 ) 0,83 (5,47 ) 0,76 (5,00 ) 0,65 (5,00 ) 

1,21 (3,80 ) 0,80 (4,27 ) 1,22 (3,73 ) 0,88 (4,27 ) 

0,89 (3,50 ) 0,97 (4,10 ) 0,99 (3,85 ) 0,67 (4,35 ) 

1,13 (4,00 ) 0,82 (4,33 ) 1,10 (3,73 ) 0,70 (4,07 ) 

0,99 (4,68 ) 0,96 (4,56 ) 0,71 (4,52 ) 0,82 (4,40 ) 

0,80 (4,85 ) 0,73 (4,77 ) 0,69 (4,85 ) 0,69 (4,85 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 ) 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os valores da Tabela 12 são os desvios-padrão ao lado das respectivas médias. 

 

Os nomes dos critérios discriminantes são enquadrados. Os valores apresentados são 

os desvios-padrão e suas respectivas médias entre parênteses. Os valores coloridos 

correspondem às médias por categoria significativamente diferentes do conjunto da amostra 

(ao risco de 5%), sendo que os números em vermelho representam os valores 

significativamente inferiores e os números em azul são os valores significativamente 

superiores ao conjunto da amostra. Os resultados do teste de Student são apresentados pelas 

tabelas 13 a 18. 

 

Resultados do teste de Fisher: 

 
APOIO: V_inter= 7.16, V_intra= 0.95, F= 7.53, 1-p= >99.99% 
INOVAÇÃO: V_inter= 3.84, V_intra= 0.77, F= 5.01, 1-p= 99.96% 
OBJETIVOS: V_inter= 5.21, V_intra= 0.85, F= 6.13, 1-p= 99.99%. 
REGRAS: V_inter= 1.90, V_intra= 0.56, F= 3.41, 1-p= 99.29% 
 
 
Resultados do teste t de Student: 
 

• Comparando-se as médias da empresa “A” com a média geral (conjunto), verifica-se 

que as médias são superiores, com diferenças  significativas: 
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Tabela 13 – Resultados teste t de student: Empresa “A” 
 

Tipo t 1-p 
APOIO 3,817 99,97% 

INOVAÇÃO 4,002 99,98% 
OBJETIVOS 3,403 99,89% 
REGRAS 2,955 99,61% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “B” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as diferenças não são significativas: 

 
Tabela 14 – Resultados teste t de student: Empresa “B” 

 
Tipo t 1-p 
APOIO 1,593 89,04% 

INOVAÇÃO 1,302 80,76% 
OBJETIVOS 1,676 90,76% 
REGRAS 0,853 60,02% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “C” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de apoio e inovação são significativamente inferiores ao conjunto. 

 
Tabela 15 – Resultados teste t de student: Empresa “C” 

Tipo t 1-p 
APOIO 3,641 99,95% 

INOVAÇÃO 1,964 95,09% 
OBJETIVOS 1,773 92,50% 
REGRAS 0,701 50,85% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

• Comparando-se os resultados da empresa “D” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de regras são significativamente inferiores ao conjunto. 

 

Tabela 16 – Resultados teste t de student: Empresa “D” 
Tipo t 1-p 
APOIO 1,024 60,10% 

INOVAÇÃO 0,981 66,97% 
OBJETIVOS 1,842 93,53% 
REGRAS 2,081 96,26% 

    Fonte: Elaborada pela autora 
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• Comparando-se os resultados da empresa “E” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias não possuem diferenças significativas. 

 
Tabela 17– Resultados teste t de student: Empresa “E” 

Tipo t 1-p 
APOIO 1,659 90,44% 

INOVAÇÃO 0,031 7,50% 
OBJETIVOS 1,438 85,10% 
REGRAS 0,371 28,94% 

    Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “F” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de apoio e objetivos são significativamente superiores. 

 
Tabela 18 – Resultados teste t de student: Empresa “F” 

Tipo t 1-p 
APOIO 2,231 97,39% 

INOVAÇÃO 1,005 68,16% 
OBJETIVOS 2,741 99,30% 
REGRAS 1,908 94,42% 

    Fonte: Elaborada pela autora 

 
Perfis para a variável 'Empresas'

APOIO

INOVAÇÃO

OBJETIVOS

REGRAS

2.00 6.00

A B C

D E F

CONJUNTO  
 

Figura 12 –  Média das Amostras do questionário de cultura organizacional 

  Fonte: Elaborada pela autora 

 

Resumindo-se os resultados da aplicação dos testes, verifica-se que a empresa “A” 

apresenta médias significativamente superiores, em todas as dimensões da cultura 

organizacional, comparativamente ao conjunto das demais empresas, destacando-se 

principalmente no quesito inovação. A empresa “F” apresenta as dimensões apoio e objetivos 
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com médias significativamente superiores ao conjunto, embora estas médias sejam menores 

que as médias obtidas pela empresa “A”. A empresa “D” apresenta médias significativamente 

inferiores na dimensão regras e também apresenta baixa percepção de objetivos, enquanto a 

empresa “C” apresenta médias significativamente inferiores nas dimensões apoio e inovação.  

 

A alta percepção de apoio, mostra que a empresa enfatiza a flexibilidade e o lado 

interno da organização, priorizando a criação e a manutenção da coesão e empenho das 

pessoas. Quando existe alta percepção da cultura de apoio, as pessoas são motivadas pela 

participação, confiança e o sentimento de pertencer ao grupo. A liderança tende a motivar e 

estimular a participação e apoiar o desenvolvimento das pessoas, fomentando o trabalho em 

grupo. O critério eficácia inclui o desenvolvimento do potencial humano e do envolvimento 

das pessoas. Na empresa  “C” existe falta de percepção dessas características. 

 

Na cultura de inovação, as empresas tendem a valorizar a flexibilidade e a mudança, 

tendo como o alvo de atenção o mercado externo, ou seja, a adaptação da organização às 

exigências do ambiente externo, como valores dominantes, crescimento, aquisição de 

recursos, criatividade e a capacidade adaptativa. A liderança é caracterizada por assumir e 

correr riscos e a eficácia se mede pela participação de mercado e crescimento em volume de 

negócios. As empresas que possuem baixa percepção dessa dimensão, precisam desenvolver 

tais características, como é o caso da empresa “C”. 

 

A cultura de objetivos, enfatiza a produtividade, desempenho, alcance dos objetivos e 

a realização, consistindo a motivação na capacidade de competir e alcançar objetivos 

predeterminados. A liderança tende a ser orientada para tarefas. Assim sendo, a empresa que 

necessita o reforço de desenvolver esta dimensão, ou apresenta baixa percepção cultural de 

objetivos, deve priorizar estas atividades, como é o caso das empresas  “B” e “D”. 

 

Segundo o modelo proposto, a cultura de apoio que enfatiza flexibilidade e orientação 

interna contrasta com a cultura de objetivos, cuja ênfase é o controle e a orientação externa; 

apresenta semelhanças com a cultura da inovação, na medida que ambas partilham ênfase na 

flexibilidade e também possui semelhança com a cultura de regras do ponto de vista da ênfase 

interna. O oposto da cultura de inovação é a cultura de regras, pois a inovação enfatiza a 

flexibilidade enquanto a regra valoriza o controle interno. 
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Uma alta percepção da dimensão regras, mostra que a empresa valoriza a 

formalização, segurança, uniformidade, centralização em nome da estabilidade interna. O 

fator de motivação é a segurança, a ordem, as regras e normas de funcionamento 

parametrizadoras do funcionamento organizacional. A liderança tende a ser conservadora para 

garantir a estabilidade e segurança. Assim sendo, a empresa que apresenta baixa pontuação 

nessa área, pode não estar enfatizando as características mencionadas, como é o caso da 

empresa “D”. 

 

  As diferenças entre as dimensões podem ser sintetizadas na tabela 19: 

 

Tabela 19 – Tipos de cultura por organização 

Tipo Cultura 

Apoio 
+ Empresa A 

- Empresa C 

Inovação 
+ Empresa A 

- Empresa C 

Objetivos 
+ Empresa A 

- Empresa  B e D 

Regras 
+ Empresa A 

- Empresa D 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Cabe ainda a análise dos desvios-padrão, que indicam o consenso entre as respostas 

apresentadas. Para a análise da cultura organizacional, o consenso indica um fator importante, 

pois a cultura retrata a mentalidade organizacional, ou seja, seus valores e pressupostos 

básicos mais profundos. Assim sendo, pode-se verificar que a empresa “A”, que obteve 

médias significativamente superiores em todas as dimensões da cultura, obteve menores 

desvios nas dimensões regras e apoio. Nas dimensões inovação e objetivos, essa empresa 

também apresentou desvios inferiores ao desvio padrão do conjunto. Logo, pode-se dizer que 

a empresa “A” tem um grande consenso em relação às questões apresentadas na pesquisa.  No 

entanto, a empresa “B”, obteve maiores desvios que o conjunto, nos quesitos apoio, objetivos 

e regras, o que sinaliza maior diferença de percepção em relação às questões apresentadas na 

pesquisa. 

 



 169

Como podem ser verificadas através da figura 12, as empresas pesquisadas não 

apresentam um perfil cultural dominante, mas apresentam cultura desenvolvida nas quatro 

dimensões, corroborando as pesquisas de Kim Cameron e Roberto Quinn2, referencial teórico 

de apoio, conforme abordado no capítulo 4 do presente trabalho.  

 

Outro ponto que pode ser verificado através dos dados apresentados, é que embora as 

empresas pertençam ao mesmo segmento e possuam estrutura funcional semelhante, as 

mesmas apresentam diferentes dimensões de cultura, demonstradas pelas médias. Tal fato 

corrobora as pesquisas de José Gonçalves das Neves3, que afirma que a ênfase nas dimensões 

de cultura organizacional varia de acordo com a organização. Segundo esse autor, as 

dimensões da cultura nascem do aprendizado interno da organização, ou seja, das relações 

entre as pessoas e da validação de suas experiências. Logo, as diferentes ênfases nas 

dimensões encontradas são provenientes do aprendizado de cada organização, como pode ser 

verificado através da seguinte citação. 

 

A cultura é vista, quer como sistema de padrões cognitivos aprendidos que 
auxiliam as pessoas nos processos de perceber, sentir e atuar e, como tal, 
encontra-se localizada na mente das pessoas, quer como um sistema 
partilhado de símbolos e de significados, patente nos pensamentos e nos 
significados partilhados pelas pessoas de uma sociedade.4 

 

A análise dos dados mostra, que uma mesma empresa obteve maiores médias e 

menores desvios em todas as dimensões da cultura organizacional. Essa característica indica 

que o desenvolvimento acentuado de uma dimensão não prejudica a percepção de outra 

dimensão que tenha características opostas, isto é, a maior percepção dos funcionários quanto 

à cultura de apoio, não prejudica que os mesmos sejam conscientes quanto aos objetivos 

organizacionais. Ao mesmo tempo, uma cultura de regras e procedimentos bem estabelecidos, 

não prejudicou o desenvolvimento da inovação, segundo a percepção dos mesmos 

funcionários. Como mostra a análise dos dados, pode-se dizer que uma empresa pode ter 

orientações bem definidas, quer no âmbito interno (culturas orientadas para apoio e regras), 

quer no âmbito externo (cultura voltada para o mercado, com tendências à inovação e alcance 

de objetivos). Por um outro lado, uma empresa pode desenvolver uma cultura com grandes 

                                                
2 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum. 
3 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
4 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. p.66  
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características de flexibilidade (ênfase em apoio e inovação) e ao mesmo tempo ter controles 

bem definidos (através de ênfase em regras e objetivos). 

  

De acordo com José Gonçalves das Neves5 e Kim Cameron e Robert Quinn6, as 

empresas devem identificar seus objetivos estratégicos, identificar o perfil de sua cultura e 

desenvolver as dimensões que estão com menor orientação, segundo a percepção da empresa 

em todos os níveis. Segundo os autores, não basta que apenas as lideranças tenham uma 

percepção de cultura. Todos os funcionários devem mostrar um consenso para que os 

objetivos estratégicos sejam alcançados. 

 

Em última análise, pode-se verificar através dos resultados apresentados, a validação 

do modelo dos valores contrastantes proposto por José Gonçalves7 das Neves e Kim Cameron 

e Robert Quinn8. A empresa “C” apresentou menores orientações nas dimensões apoio e 

inovação, o que sinaliza menor flexibilidade para mudanças, exatamente como explicita o 

referido modelo. A empresa “D” que apresentou menores índices nas dimensões regras e 

objetivos, tem menor orientação ao controle, que também corrobora a proposta do referido 

modelo. 

 
 
7.3.2 Comparação com os Dados de Cultura Organizacional com outras Variáveis 
 
 

Os valores das tabelas 20 a 27 são os desvios-padrão e suas respectivas médias. Os 

números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes do 

conjunto da amostra  (ao risco de 5%). 

 

• Sexo 

Tabela 20 - Variável sexo e as dimensões da cultura organizacional 

Sexo

Masculino

Feminino

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

0,93 (4,54 ) 0,83 (4,78 ) 0,88 (4,46 ) 0,67 (4,61 ) 

1,28 (4,00 ) 1,04 (4,25 ) 1,17 (4,02 ) 0,90 (4,27 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
  Fonte: Elaborada pela autora 

                                                
5 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
6 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum 
7 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
8 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum. 
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Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 7.41, V_intra= 1.19, F= 6.21, 1-p= 98.62%. 
INOVAÇÃO: V_inter= 7.07, V_intra= 0.86, F= 8.27, 1-p= 99.50% 
OBJETIVOS: V_inter= 4.77, V_intra= 1.03, F= 4.65, 1-p= 96.83% 
REGRAS: V_inter= 2.87, V_intra= 0.60, F= 4.77, 1-p= 97.04% 
 

Comparação das médias das categorias 'Masculino' e 'Feminino':  
 
APOIO: 4,54 / 4,00 A dif.  é significativa (t= 2.409, 1-p= 98.30%) 
INOVAÇÃO: 4,78 / 4,25 A dif. é significativa (t= 2.814, 1-p=99.41%) 
OBJETIVOS: 4,46 / 4,02 A dif. é significativa (t= 2.090, 1-p= 96.30%) 
REGRAS: 4,61 / 4,27 A dif. é significativa (t= 2.117, 1-p= 96.53%) 
 

Foi verificado que as dimensões da cultura organizacional apresentaram variabilidade, 

considerando-se o sexo dos sujeitos da pesquisa. O sexo feminino apresenta menores  

percepções  que o masculino, quanto todas as dimensões da cultura organizacional. 

 

• Idade 

 

Tabela 21 – Idade e as dimensões da cultura organizacional 

Idade

até 25 anos

de 26 a 35 anos

de 36 a 45 anos

de 46 a 55 anos

acima de 56 anos

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,13 (4,62 ) 0,92 (4,73 ) 1,10 (4,62 ) 0,79 (4,69 ) 

1,13 (4,30 ) 0,97 (4,64 ) 0,95 (4,18 ) 0,79 (4,43 ) 

0,81 (4,23 ) 0,91 (4,50 ) 0,79 (4,36 ) 0,67 (4,45 ) 

0,00 (4,00 ) 1,00 (4,00 ) 0,58 (4,33 ) 0,58 (4,33 ) 

1,00 (4,00 ) 1,00 (4,00 ) 1,53 (3,67 ) 0,58 (4,33 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 0.79, V_intra= 1.05, F= 0.75, 1-p= 43.68% 
INOVAÇÃO: V_inter= 0.76, V_intra= 0.84, F= 0.89, 1-p= 52.77% 
OBJETIVOS: V_inter= 1.18, V_intra= 0.89, F= 1.33, 1-p= 73.56% 
REGRAS: V_inter= 0.37, V_intra= 0.54, F= 0.69, 1-p= 39.51% 
 

Comparação das médias das categorias 'de 46 a 55 anos' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 4,00 / 4,31 A dif. é muito significativa (t= 2.828, 1-p= 99.44%) 
INOVAÇÃO : 4,00 / 4,55 A dif. não é significativa (t= 1.151, 1-p= 74.90%) 
OBJETIVOS: 4,33 / 4,27 A dif. não é significativa (t= 0.212, 1-p= 18.48%) 
REGRAS: 4,33 / 4,47 A dif. não é significativa (t= 0.469, 1-p= 35.51%) 
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Foi verificado que apenas a categoria de a 46 a 55 anos apresenta médias na dimensão 

apoio, significativamente inferiores ao conjunto. Como o número de funcionários nessa faixa 

etária é reduzido em relação ao total da amostra, não pode-se afirmar que a cultura 

organizacional apresenta variabilidade em função da idade. 

 

• Escolaridade 

 

Tabela 22 – Escolaridade e as dimensões da cultura organizacional 

Formação -Escolarid

Nível Médio

Nível Superior

Pós-Graduação

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,14 (4,13 ) 1,00 (4,22 ) 1,04 (4,22 ) 0,78 (4,17 ) 

1,01 (4,55 ) 0,92 (4,78 ) 0,93 (4,53 ) 0,81 (4,63 ) 

1,20 (4,18 ) 0,93 (4,53 ) 1,08 (4,05 ) 0,75 (4,48 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 1.89, V_intra= 1.24, F= 1.52, 1-p= 77.75% 
INOVAÇÃO: V_inter= 2.30, V_intra= 0.89, F= 2.58, 1-p= 92.14% 
OBJETIVOS: V_inter= 2.30, V_intra= 1.04, F= 2.22, 1-p= 88.79% 
REGRAS: V_inter= 1.49, V_intra= 0.61, F= 2.45, 1-p= 91.09% 

 

Como pode ser observada,  a cultura organizacional não apresentou variabilidade em 

função da escolaridade. 

 

• Experiência Profissional 

 

Tabela 23 – Experiência profissional e as dimensões da cultura organizacional 

Experiência Profissi

até 1 ano

de 1 a 2 anos

de 2 a 5 anos

de 5 a 10 anos

acima de 10 anos

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,41 (5,00 ) 1,10 (5,20 ) 0,55 (5,60 ) 0,71 (5,00 ) 

1,26 (4,60 ) 0,97 (4,50 ) 1,14 (4,20 ) 1,17 (4,40 ) 

1,12 (4,07 ) 1,07 (4,39 ) 0,90 (4,07 ) 0,75 (4,50 ) 

1,26 (4,23 ) 0,95 (4,65 ) 1,26 (4,26 ) 0,85 (4,55 ) 

0,83 (4,39 ) 0,84 (4,50 ) 0,75 (4,25 ) 0,59 (4,25 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 1.31, V_intra= 1.25, F= 1.05, 1-p= 61.23% 
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INOVAÇÃO: V_inter= 0.80, V_intra= 0.92, F= 0.87, 1-p= 51.05%. 
OBJETIVOS: V_inter= 2.50, V_intra= 1.00, F= 2.51, 1-p= 95.37% 
REGRAS: V_inter= 0.75, V_intra= 0.62, F= 1.23, 1-p= 69.55% 
 

Comparação das médias das categorias 'até 1 ano' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 5,00 / 4,31 A dif. não é significativa (t= 1.196, 1-p= 76.77%) 
INOVAÇÃO: 5,20 / 4,55 A dif. não é significativa (t= 1.443, 1-p= 85.20%) 
OBJETIVOS: 5,60 / 4,27 A dif. é muito significativa (t= 5.505, 1-p= >99.99%) 
REGRAS: 5,00 / 4,47 A dif. não é significativa (t= 1.821, 1-p= 93.20%) 
 

Em relação à experiência profissional, as médias mostram que os profissionais que 

apresentam menos de 1 ano de experiência profissional apresentam médias significativamente 

superiores na dimensão objetivos, que os profissionais com maior experiência profissional. 

No entanto, através da tabela  8, pode-se verificar que estes profissionais correspondem a 

apenas 4,85% do total da amostra. Desta forma, conclui-se que a percepção da cultura 

organizacional também não apresentou variabilidade em relação à experiência profissional, 

entre as organizações estudadas. 

 

• Área de Formação 

 

Tabela 24 – Área de formação e as dimensões da cultura organizacional 

Área de formação

Nível Médio

Educação Física

Administração/ Marketing

Engenharia

Pedagogia

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,10 (4,44 ) 1,08 (4,33 ) 0,85 (4,61 ) 0,70 (4,39 ) 

1,06 (4,40 ) 0,96 (4,69 ) 1,03 (4,30 ) 0,76 (4,57 ) 

1,60 (3,17 ) 0,98 (4,17 ) 1,38 (3,50 ) 1,21 (4,33 ) 

1,41 (3,00 ) 0,00 (4,00 ) 1,41 (3,00 ) 0,00 (3,00 ) 

0,84 (4,40 ) 0,70 (4,40 ) 0,79 (4,20 ) 0,67 (4,30 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
  Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 3.07, V_intra= 1.18, F= 2.59, 1-p= 95.94% 
INOVAÇÃO: V_inter= 0.95, V_intra= 0.91, F= 1.04, 1-p= 60.87% 
OBJETIVOS: V_inter= 2.25, V_intra= 1.01, F= 2.21, 1-p= 92.78% 
REGRAS: V_inter= 1.37, V_intra= 0.59, F= 2.31, 1-p= 93.72% 
 

Comparação das médias das categorias 'Engenharia' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 3,00 / 4,31 A dif. não é significativa (t= 1.832, 1-p= 93.35%) 
INOVAÇÃO: 4,00 / 4,55 A dif. é muito significativa (t= 5.896, 1-p= >99.99%) 
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OBJETIVOS: 3,00 / 4,27 A dif. não é significativa (t= 1.781, 1-p= 92.57%) 
REGRAS: 3,00 / 4,47 A dif. é muito significativa (t= 18.930, 1-p= >99.99%) 
 

Foi verificado que a dimensão apoio apresenta médias diferentes entre si. No entanto, 

essa dimensão cruzada com as diferentes áreas de formação, não apresenta médias 

significativamente diferentes em relação ao conjunto, considerando-se os intervalos de 

confiança estabelecidos, como acontece com as dimensões inovação e regras que apresentam 

variabilidade, considerando-se a área de engenharia. Como pode-se verificar na tabela 7,  esta 

formação refere-se a apenas dois respondentes, o que corresponde apenas a 1,94% da amostra. 

Logo, não pode-se afirmar que a área de formação influencia a cultura das empresas 

pesquisadas. 

 

• Tempo na Organização 

 

Tabela 25 – Tempo na organização e as dimensões da cultura organizacional 

Tempo na Organização

até 1 ano

de 1 a 2 anos

de 2 a 5 anos

de 5 a 10 anos

acima de 10 anos

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,45 (4,67 ) 0,96 (4,93 ) 1,32 (4,80 ) 1,03 (4,73 ) 

1,06 (4,41 ) 0,94 (4,53 ) 0,92 (4,29 ) 0,80 (4,53 ) 

1,04 (4,10 ) 1,05 (4,39 ) 0,93 (4,12 ) 0,77 (4,41 ) 

0,78 (4,68 ) 0,69 (4,77 ) 0,80 (4,50 ) 0,51 (4,45 ) 

0,55 (4,40 ) 0,45 (4,80 ) 0,45 (4,20 ) 0,45 (4,80 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 1.75, V_intra= 1.07, F= 1.63, 1-p= 82.96% 
INOVAÇÃO: V_inter= 1.16, V_intra= 0.83, F= 1.39, 1-p= 75.79% 
OBJETIVOS: V_inter= 1.57, V_intra= 0.88, F= 1.78, 1-p= 86.19% 
REGRAS: V_inter= 0.45, V_intra= 0.57, F= 0.80, 1-p= 47.00% 
 

Em relação ao tempo na organização, a cultura organizacional também não apresentou 

variabilidade significativa. 
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• Área de Atuação 
 

 
Tabela 26 – Área de atuação e as dimensões de cultura organizacional 

 

Área de Atuação

Administração/Marketing

Musculação

Ginástica

Natação

Hidroginástica

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,23 (3,93 ) 0,95 (4,30 ) 1,10 (4,03 ) 0,83 (4,27 ) 

0,94 (4,68 ) 0,90 (4,80 ) 0,91 (4,54 ) 0,70 (4,62 ) 

1,50 (3,67 ) 1,17 (4,11 ) 1,41 (3,67 ) 1,05 (4,11 ) 

0,81 (4,36 ) 0,82 (4,55 ) 0,75 (4,18 ) 0,67 (4,64 ) 

0,58 (3,67 ) 1,15 (4,33 ) 1,15 (4,33 ) 1,15 (4,33 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
  Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 5.20, V_intra= 1.14, F= 4.58, 1-p= 99.51% 
INOVAÇÃO: V_inter= 2.21, V_intra= 0.88, F= 2.52, 1-p= 93.86% 
OBJETIVOS: V_inter= 2.59, V_intra= 1.02, F= 2.55, 1-p= 94.08% 
REGRAS: V_inter= 1.24, V_intra= 0.61, F= 2.05, 1-p= 88.93% 
 
 
Comparação das médias das categorias 'Musculação' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 4,68 / 4,31 A dif.  é significativa (t= 2.160, 1-p= 96.95%) 
INOVAÇÃO : 4,80 / 4,55 A dif. não é significativa (t= 1.566, 1-p= 88.47%) 
OBJETIVOS: 4,54 / 4,27 A dif. não é significativa (t= 1.651, 1-p= 90.33%) 
REGRAS: 4,62 / 4,47 A dif. não é significativa (t= 1.236, 1-p= 78.43%) 
 
Comparação das médias das categorias 'Hidroginástica' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 3,67 / 4,31 A dif.  é significativa (t= 2.194, 1-p= 97.12%) 
INOVAÇÃO: 4,33 / 4,55 A dif. não é significativa (t= 0.398, 1-p= 30.74%) 
OBJETIVOS: 4,33 / 4,27 A dif. não é significativa (t= 0.111, 1-p= 12.29%) 
REGRAS: 4,33 / 4,47 A dif. não é significativa (t= 0.241, 1-p= 20.36%) 
 

Considerando-se a área de atuação, pode-se verificar que a dimensão apoio apresenta 

variabilidade, sendo que musculação apresenta médias significativamente superiores, 

enquanto a hidroginástica apresentou médias significativamente inferiores em apoio. Tal fato 

corrobora o referencial teórico adotado, que afirma que as diferentes experiências 

profissionais enfrentadas pelos funcionários de diferentes áreas podem originar diferentes 

percepções, e inclusive as subculturas dentro das organizações. A hidroginástica apresenta  

um pequeno percentual da amostra, de forma que não se pode fazer a mesma afirmação da 

subcultura em relação à área. Devido à variabilidade apresentada na dimensão apoio, pode-se 

afirmar que área de atuação influencia a percepção da cultura organizacional. 
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• Cargo 

 

Tabela 27 – Cargo e as dimensões de cultura organizacional 

Cargo

Vendedor (a)

Ass. Administrativo

Professor (a)

Coordenador/Gerente/Diretor

CONJUNTO

APOIO INOVAÇÃO OBJETIVOS REGRAS

1,34 (4,43 ) 1,09 (4,57 ) 1,02 (4,50 ) 0,85 (4,57 ) 

1,09 (3,76 ) 0,83 (4,06 ) 1,11 (3,88 ) 0,83 (4,06 ) 

1,06 (4,46 ) 0,94 (4,75 ) 1,05 (4,34 ) 0,75 (4,63 ) 

1,06 (4,25 ) 0,89 (4,38 ) 0,86 (4,25 ) 0,68 (4,25 ) 

1,12 (4,31 ) 0,96 (4,55 ) 1,03 (4,27 ) 0,79 (4,47 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
APOIO: V_inter= 2.21, V_intra= 1.23, F= 1.81, 1-p= 85.05% 
INOVAÇÃO: V_inter= 2.28, V_intra= 0.87, F= 2.60, 1-p= 94.48% 
OBJETIVOS: V_inter= 1.19, V_intra= 1.06, F= 1.12, 1-p= 65.65% 
REGRAS: V_inter= 1.71, V_intra= 0.59, F= 2.90, 1-p= 96.17% 
 

Comparação das médias das categorias 'ass. administrativo' e 'CONJUNTO':  
 
APOIO: 3,76 / 4,31 A dif.  não é significativa (t= 2.201, 1-p= 94.19%) 
INOVAÇÃO: 4,06 / 4,55 A dif.  é significativa (t= 2.529, 1-p= 98.77%) 
OBJETIVOS: 3,88 / 4,27 A dif. não é significativa (t= 1.602, 1-p= 89.23%) 
REGRAS: 4,06 / 4,47 A dif. não é significativa (t= 1.828, 1-p= 93.34%) 
 
 

Através da análise dos dados, pode-se verificar que a categoria regras apresenta 

médias diferentes entre si, mas que não são significativamente diferentes do conjunto, 

considerando-se o intervalo de confiança  de 95%. A inovação apresentou uma variabilidade 

em relação ao cargo de assistente administrativo. Esse resultado também é explicado por 

muitos autores que defendem que diferentes áreas de atuação e cargos podem formar 

subculturas em relação a um determinado aspecto. Nas academias de ginástica, muitos 

funcionários administrativos não têm uma imagem comparativa da sua empresa com o 

mercado, o que acontece com os professores, que trabalham em muitas academias 

simultaneamente. Desta forma, a sua percepção comparativa  em relação aos aspectos de 

inovação podem ser prejudicados, originando médias significativamente inferiores, como 

apresentados no quadro. 

 

Um outro ponto a ser considerado, é que as médias atribuídas pelas lideranças não 

possuem diferenças significativas em relação ao conjunto. Isso mostra que as percepções da 
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cultura organizacional entre os líderes e os funcionários são similares, o que também 

corrobora a bibliografia estudada, que explica que os líderes são os principais responsáveis 

pela formação do perfil cultural de cada empresa.  

 
 
7.3.3 Representação Gráfica do Perfil de Cultura Organizacional de cada Empresa, com 
Base no Modelo dos Valores Contrastantes (figuras 13 a 18). 
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Figura 13 – Perfil de cultura organizacional da empresa “A” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Cultura Organizacional - Empresa B

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

Apoio

Inovação

Objetivos

Regras

B

Conjunto
 

Figura  14 – Perfil da cultura organizacional da empresa “B” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 15 – Perfil da cultura organizacional da empresa “C” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Cultura Organizacional - Empresa D
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Figura 16 – Perfil da cultura organizacional na empresa “D” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 17 - Perfil da cultura organizacional da empresa “E” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Cultura Organizacional - Empresa F
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Figura 18 – Perfil da cultura organizacional da empresa “F” e perfil do conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 7.3.4 Apresentação e Análise dos Dados dos Questionários da Gestão de Pessoas 
(Identifica os Papéis da Gestão de Pessoas ou RH nas Organizações Pesquisadas) 
 
 

Tabela 28 – Desvios-Padrão e Média das Amostras  do questionário de gestão de pessoas 

Empresas

A

B

C

D

E

F

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,41 (4,80 ) 0,41 (4,80 ) 0,63 (4,60 ) 0,46 (5,07 ) 

0,92 (3,47 ) 0,82 (3,67 ) 0,80 (3,27 ) 0,83 (4,13 ) 

0,69 (3,45 ) 0,89 (3,95 ) 0,64 (3,25 ) 0,89 (3,95 ) 

0,52 (3,53 ) 1,10 (3,73 ) 0,70 (3,07 ) 1,03 (4,07 ) 

0,89 (4,28 ) 0,65 (4,40 ) 0,68 (3,72 ) 0,76 (4,92 ) 

0,91 (4,00 ) 0,66 (4,46 ) 0,65 (3,62 ) 0,96 (4,62 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Os valores da tabela 28 são os desvios-padrão e as respectivas médias amostrais. Os 

nomes dos critérios discriminantes são enquadrados e os números enquadrados correspondem 

às médias por categoria significativamente diferentes do conjunto da amostra  (ao risco de 

5%). As tabelas 29 a 34 exibem os resultados dos testes de Student de cada empresa. 

 
 

Interno 
Flexibilidade 

Controle 
Externo 



 181

Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 4.93, V_intra= 0.58, F= 8.57, 1-p= >99.99% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 3.20, V_intra= 0.61, F= 5.28, 1-p= 99.97% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 4.74, V_intra= 0.47, F= 10.15, 1-p= >99.99% 
MUDANÇA: V_inter= 4.04, V_intra= 0.70, F= 5.81, 1-p= 99.99% 
 
 

Resultados do teste t de Student  
 

• Comparando-se as médias da empresa A com a média geral (conjunto), verifica-se que 

as médias são superiores, com diferenças significativas: 

 
Tabela 29 – Resultados teste t de student: Empresa A 

Papéis Desempenhados T 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 3,817 99,97% 

ESTRATÉGIA 4,697 99,99% 
INFRA-ESTRUTURA 5,742 99,99% 
MUDANÇA 4,049 99,99% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Comparando-se os resultados da empresa “B” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as diferenças no papel de parceiro estratégico são significativamente inferiores às 

médias do conjunto. 

 

Tabela 30 – Resultados teste t de student: Empresa “B” 
Pepéis Desempenhados t 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 1,904 94,37% 

ESTRATÉGIA 2,306 97,83% 
INFRA-ESTRUTURA 1,469 85,97% 
MUDANÇA 1,508 87,00% 

    Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “C” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de contribuição, infra-estrutura e mudança são significativamente 

inferiores ao conjunto. 

 
Tabela 31 – Resultados teste t de student: Empresa “C” 

Papéis Desempenhados T 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 2,785 99,38% 

ESTRATÉGIA 1,066 71,14% 
INFRA-ESTRUTURA 2,067 96,14% 
MUDANÇA 2,461 98,54% 

Fonte: Elaborada pela autora 
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• Comparando-se os resultados da empresa “D” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de contribuição e infra-estrutura são significativamente inferiores ao 

conjunto. 

 
Tabela 32 – Resultados teste t de student: Empresa “D” 

Papéis Desempenhados T 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 2,564 98,88% 

ESTRATÉGIA 1,539 87,76% 
INFRA-ESTRUTURA 2,670 99,15% 
MUDANÇA 1,497 86,71% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “E” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias do papel de agente da mudança possuem diferenças 

significativamente superiores em relação ao conjunto. 

 
Tabela 33– Resultados teste t de student: Empresa “E” 

Papéis Desempenhados T 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 1,659 90,44% 

ESTRATÉGIA 1,483 86,37% 
INFRA-ESTRUTURA 0,884 61,79% 
MUDANÇA 2,548 98,84% 

    Fonte: Elaborada pela autora 

 
• Comparando-se os resultados da empresa “F” com a média geral (conjunto), verifica-

se que as médias de todas as dimensões não possuem diferenças significativas em 

relação ao conjunto. 

 
Tabela 34 – Resultados teste t de student: Empresa “F” 

Papéis Desempenhados T 1-p 
CONTRIBUIÇÃO 0,263 21,76% 

ESTRATÉGIA 1,471 86,01% 
INFRA-ESTRUTURA 0,172 15,99% 
MUDANÇA 0,514 38,56% 

    Fonte: Elaborada pela autora 
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Perfis para a variável 'Empresas'

CONTRIBUIÇÃO

ESTRATÉGIA

INFRA-ESTRUTURA

MUDANÇA

2.00 6.00

A B C

D E F

CONJUNTO
 

Figura 19 -  Média das Amostras  do questionário de gestão de pessoas 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Resumindo-se os resultados da aplicação dos testes, verifica-se que a empresa “A” 

apresenta médias significativamente superiores, em todos os papeís da gestão de pessoas, 

como aborda a obra  de Dave Ulrich9. Os funcionários e gestores dessa organização têm maior 

percepção dos papéis desempenhados pela gestão de pessoas, do que os funcionários e 

gestores das demais empresas, como pode ser destacado através da tabela 28 e da figura 19. A 

empresa “E” apresenta maior média na dimensão mudança, em relação à média do conjunto. 

A empresa “B” apresenta médias significativamente inferiores no papel de parceiro 

estratégico, enquanto a empresa “C” apresenta médias significativamente inferiores nos 

papéis de administração da contribuição, infra-estrutura e agente da mudança. Da mesma 

forma, a empresa “D” apresenta os papéis de administração da contribuição e infra-estrutura 

com médias significativamente inferiores ao conjunto.   

 

Uma empresa que possui baixa percepção da gestão de pessoas como parceiro 

estratégico, mostra que os funcionários que participaram da pesquisa têm baixa percepção 

quanto à eficácia da empresa nos processos necessários para adaptação ao ambiente, como 

mudança de cultura, identificação de novas competências (preenchimento de cargos e 

desenvolvimento); avaliação e bonificações; redimensionamento dos processos de trabalho 

                                                
9 ULRICH. Dave. Opus Citatum. 
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(aprendizado e mudança) e liderança. Em outras palavras, para que a gestão de pessoas 

desempenhe um papel eficaz de parceiro estratégico ela precisa traduzir estratégias e práticas 

de gestão de pessoas, de forma a  ajudar a empresa a se adaptar às mudanças, melhor atender 

as exigências do consumidor e obter desempenho financeiro mediante a execução mais eficaz 

da estratégia. Essa dimensão precisa ser desenvolvida, principalmente na empresa “B” que 

apresentou baixa percepção dessa dimensão. 

 

Para o desenvolvimento do papel de administração da infra-estrutura da empresa é 

necessário que os profissionais concebam e desenvolvam processos eficientes para contratar, 

treinar, avaliar, premiar, promover e gerir o fluxo de funcionários da organização. Os 

funcionários de RH que atuam como especialistas administrativos eliminam gastos 

desnecessários, aumentam a eficiência e constantemente descobrem novas maneiras de fazer 

as coisas, empreendendo atividades que levem à reengenharia contínua dos processos de 

trabalhos que administram. Desta forma, a empresa que apresenta baixa percepção deste 

papel, precisa priorizar as atividades mencionadas, como é o caso das empresas “C” e “D”. 

 

Para aumentar a percepção sobre o papel de administração da contribuição dos 

funcionários, a empresa deve obter a contribuição, compromisso e dedicação dos 

funcionários, através da compreensão de suas necessidades. Em outras palavras, a empresa 

deve ajudar os funcionários a descobrir o melhor modo de se fazer as coisas, economizando 

esforços, e, com isso permanecer em equilíbrio com seus recursos correntes;  ajudar os 

funcionários a descobrir novos recursos que os habilitem a realizar seu trabalho,  ajudar os 

funcionários a aprender a transformar as demandas em recursos, fomentar a comunicação, 

promover a utilização de novas tecnologias e envolver os funcionários nas decisões chaves. 

Essa dimensão deve ser trabalhada na empresa “C” que apresentou baixa percepção do 

desenvolvimento desse papel. 

 

Para desenvolver o papel de agente da mudança, a empresa deve identificar e 

implementar todos os seus processos, exercendo assim a tarefa de  guardião e catalisador 

cultural, que traz à empresa a capacidade de melhorar a concepção e a implementação de 

iniciativa e redução do tempo de ciclo em todas as atividades, pois são os agentes da mudança 

que identificam os problemas, constroem relações de confiança, solucionam problemas, criam 

e executam os planos de ação. Essas características devem ser desenvolvidas na empresa “C”, 

cujos funcionários apresentaram baixa percepção deste papel. 
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A diferença entre a gestão de pessoas ou a percepção dos papéis desempenhados pela 

gestão de pessoas das organizações podem ser sintetizadas na Tabela 35: 

 

Tabela 35 – Tipos de papel de gestão de pessoas por organização 

Tipo Papel Desempenhado 

 Adm. da Contribuição dos Funcionários 
+ Empresa A 

- Empresa C e D 

Parceiro Estratégico 
+ Empresa A 

- Empresa B 

Adm. da Infra-Estrutura 
+ Empresa A 

- Empresa C e D  

Agente  de  Mudança 
+ Empresa A 

- Empresa C  

   Fonte: Elaborada pela autora 

 

É também importante verificar a incidência dos desvios-padrão, que representa o grau 

de consenso entre os funcionários e gestores, na percepção do papel desempenhado pela 

gestão de pessoas da organização, isto é, por todas as pessoas que desempenham papéis 

ligados à contribuição dos funcionários, agem como parceiro estratégico, administram a infra-

estrutura de pessoal e administram a mudança.  

 

A empresa “A” apresenta os menores desvios-padrão em todas as dimensões 

analisadas, o que representa que essa empresa apresenta maior consenso em relação à 

percepção do desempenho dos referidos papéis, segundo a percepção dos funcionários e 

gestores. A empresa “F” apresenta maiores desvios (menos consenso) no papel de promover a 

contribuição dos funcionários; a empresa “D” apresenta menor consenso no papel de parceiro 

estratégico e de administração da mudança e a empresa “B” apresenta maiores desvios-padrão 

e menor consenso na percepção sobre a administração da infra-estrutura da empresa, que é 

desempenhado pelos especialistas administrativos. 

 

Seguindo a mesma tendência da cultura organizacional, todas as empresas pesquisadas 

apresentam a percepção de desenvolvimento de múltiplos papéis desempenhados na gestão de 

pessoas (ou recursos humanos), embora algumas empresas apresentem médias 

significativamente superiores que outras empresas, embora essas empresas apresentem 

semelhantes estruturas, como foi analisado anteriormente. 
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7.3.5 Comparação dos Papéis desempenhados pela Gestão de Pessoas com outras 
Variáveis 
 
 

Os valores das tabelas 36 a 43 são os desvios-padrão e suas respectivas médias. Os 

números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes do 

conjunto da amostra  (ao risco de 5%). 

 

• Sexo 

 

Tabela 36 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas  e a variável sexo 

Sexo

Masculino

Feminino

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,88 (4,02 ) 0,76 (4,25 ) 0,81 (3,63 ) 0,86 (4,49 ) 

0,90 (3,82 ) 0,97 (4,07 ) 0,85 (3,52 ) 1,02 (4,45 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 1.00, V_intra= 0.79, F= 1.26, 1-p= 73.74% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 0.87, V_intra= 0.73, F= 1.19, 1-p= 72.26% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 0.27, V_intra= 0.68, F= 0.40, 1-p= 46.58% 
MUDANÇA: V_inter= 0.03, V_intra= 0.87, F= 0.04, 1-p= 17.69% 
 
 

Conforme apresentado, não houve diferenças significativas entre os papéis 

desempenhados pelos gestores de pessoas (ou recursos humanos), considerando-se a variável 

sexo. 

 
• Idade 

 

Tabela 37 – Papéis desempenhados pela Gestão de Pessoas e a variável idade 

Idade

até 25 anos

de 26 a 35 anos

de 36 a 45 anos

de 46 a 55 anos

acima de 56 anos

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,93 (4,08 ) 0,92 (4,27 ) 0,91 (3,88 ) 1,03 (4,58 ) 

0,90 (3,82 ) 0,79 (4,18 ) 0,73 (3,43 ) 0,93 (4,45 ) 

0,84 (4,05 ) 0,65 (4,32 ) 0,77 (3,73 ) 0,67 (4,55 ) 

0,00 (4,00 ) 0,58 (4,33 ) 0,58 (3,67 ) 0,58 (4,33 ) 

1,15 (3,67 ) 1,00 (4,00 ) 0,58 (3,33 ) 1,00 (4,00 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 



 187

Resultados do teste de Fisher: 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 0.41, V_intra= 0.76, F= 0.54, 1-p= 28.86% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 0.21, V_intra= 0.60, F= 0.35, 1-p= 15.81% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 1.01, V_intra= 0.58, F= 1.73, 1-p= 85.23% 
MUDANÇA: V_inter= 0.28, V_intra= 0.77, F= 0.37, 1-p= 16.78% 
 

Os papéis desempenhados pela gestão de pessoas também não apresentaram 

variabilidade em relação às diferentes faixas etárias apresentadas na pesquisa. 

 

• Escolaridade  

 

Tabela 38 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável escolaridade 

Formação -Escolarid

Nível Médio

Nível Superior

Pós-Graduação

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,97 (3,70 ) 0,77 (4,04 ) 0,84 (3,57 ) 0,90 (4,48 ) 

0,90 (4,05 ) 0,82 (4,20 ) 0,79 (3,70 ) 0,84 (4,60 ) 

0,81 (3,95 ) 0,95 (4,23 ) 0,85 (3,48 ) 1,03 (4,35 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 0.93, V_intra= 0.79, F= 1.18, 1-p= 68.79% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 0.26, V_intra= 0.74, F= 0.35, 1-p= 29.08% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 0.51, V_intra= 0.68, F= 0.75, 1-p= 52.13% 
MUDANÇA: V_inter= 0.63, V_intra= 0.86, F= 0.72, 1-p= 50.80% 
 

 Verifica-se que os papéis desempenhados na gestão de pessoas não apresentaram 

variabilidade em relação à variável escolaridade. 

 

• Experiência Profissional 

 

Tabela 39 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável experiência 

profissional 

Experiência Profissi

até 1 ano

de 1 a 2 anos

entre 2 e 5 anos

entre 5 a 10 anos

mais de 10 anos

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,55 (4,60 ) 0,45 (4,80 ) 0,55 (4,60 ) 0,45 (4,80 ) 

1,14 (3,80 ) 0,94 (4,00 ) 0,84 (3,40 ) 1,15 (4,00 ) 

0,76 (3,86 ) 0,74 (4,11 ) 0,91 (3,64 ) 0,96 (4,61 ) 

0,97 (3,71 ) 1,06 (4,06 ) 0,80 (3,35 ) 1,02 (4,35 ) 

0,80 (4,14 ) 0,71 (4,29 ) 0,68 (3,64 ) 0,74 (4,57 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 
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Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 1.33, V_intra= 0.76, F= 1.77, 1-p= 85.96% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 0.78, V_intra= 0.73, F= 1.07, 1-p= 62.50%5.INFRA-INFRA-
ESTRUTURA: V_inter= 1.83, V_intra= 0.63, F= 2.91, 1-p= 97.49% 
MUDANÇA: V_inter= 1.00, V_intra= 0.85, F= 1.17, 1-p= 67.10% 
 
 
Comparação das médias das categorias 'até 1 ano' e 'CONJUNTO':  
 
CONTRIBUIÇÃO: 4,60 / 3,93 A dif. é muito significativa (t= 2.833, 1-p= 99.45%) 
ESTRATÉGIA: 4,80 / 4,17 A dif. é muito significativa (t= 3.164, 1-p= 99.78%) 
INFRA-ESTRUTURA: 4,60 / 3,58 A dif. é muito significativa (t= 4.358, 1-p= 99.99%) 
MUDANÇA: 4,80 / 4,48 A dif. não é significativa (t= 1.616, 1-p= 89.51%) 
 

Pode-se verificar através da análise das médias, que os valores apresentados pelo papel 

de administração da infra-estrutura apresentam diferenças entre si, mas que somente a 

categoria “até 1 ano” apresenta diferenças significativas em relação ao conjunto. Esses 

profissionais apresentam maior percepção sobre os papéis desempenhados pelos gestores de 

pessoas, do que os demais respondentes, em relação aos papéis de administração da 

contribuição dos funcionários, administração da infra-estrutura e parceiro estratégico. No 

entanto, esses profissionais representam menos de 5% do total da amostra e desta forma, não 

se pode afirmar que os papéis desempenhados pela gestão de pessoas são influenciados pela 

experiência profissional. 

 

• Área de Formação 

 

Tabela 40 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável área de formação 

Área de formação

Nível Médio

Educação Física

Administração / Marketing

Engenharia

Pedagogia

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,91 (4,00 ) 0,81 (4,22 ) 0,71 (3,83 ) 0,92 (4,61 ) 

0,85 (4,00 ) 0,88 (4,21 ) 0,86 (3,58 ) 0,93 (4,54 ) 

1,21 (3,67 ) 0,98 (3,83 ) 1,05 (3,50 ) 1,03 (3,67 ) 

0,71 (2,50 ) 1,41 (3,00 ) 0,71 (2,50 ) 0,71 (3,50 ) 

0,79 (3,80 ) 0,48 (4,30 ) 0,52 (3,40 ) 0,71 (4,50 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 1.67, V_intra= 0.62, F= 2.69, 1-p= 95.04% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 1.23, V_intra= 0.61, F= 2.03, 1-p= 88.73% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 0.91, V_intra= 0.57, F= 1.58, 1-p= 80.29% 
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MUDANÇA: V_inter= 2.03, V_intra= 0.68, F= 3.00, 1-p= 96.63% 
 

Comparação das médias das categorias 'Administração/Marketing ' e 'CONJUNTO':  
 
CONTRIBUIÇÃO: 3,67 / 3,93 A dif. não é significativa (t= 0.577, 1-p= 42.79%) 
ESTRATÉGIA: 3,83 / 4,17 A dif. não é significativa (t= 0.908, 1-p= 63.08%) 
INFRA-ESTRUTURA: 3,50 / 3,58 A dif. não é significativa (t= 0.207, 1-p= 18.16%) 
MUDANÇA: 3,67 / 4,48 A dif.  é muito significativa (t= 2.046, 1-p= 95.91%) 
 
Comparação das médias das categorias 'Engenharia' e 'CONJUNTO':  
 
CONTRIBUIÇÃO: 2,50 / 3,93 A dif. é muito significativa (t= 3.933, 1-p= 99.98%) 
ESTRATÉGIA: 3,00 / 4,17 A dif. não é significativa (t= 1.650, 1-p= 90.20%) 
INFRA-ESTRUTURA: 2,50 / 3,58 A dif. é muito significativa (t= 2.985, 1-p= 99.64%) 
MUDANÇA: 3,50 / 4,48 A dif. é muito significativa (t= 2.673, 1-p= 99.14%) 
 

Verifica-se através das médias, que os funcionários de administração e marketing 

possuem menor percepção dos papéis desempenhados pelos gestores de pessoas em relação à 

administração da mudança. O mesmo acontece com os respondentes que possuem formação 

em engenharia em relação aos papéis de administração da contribuição dos funcionários, 

administração da infra-estrutura e gestão da mudança. No entanto, pode-se concluir que os 

funcionários com formação em administração e marketing pouco influenciam a formação da 

cultura das empresas, pois estes representam apenas 5,83% do total da amostra, enquanto a 

formação em engenharia refere-se apenas a duas pessoas, que corresponde a apenas 1,94% da 

amostra. Logo, pode-se dizer que dentro das empresas pesquisadas o perfil da cultura 

organizacional pouco varia em relação à área de formação. 

 

• Tempo na Organização 

 

Tabela 41 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável tempo na 

organização. 

Tempo na Organização

até 1 ano

de 1 até  2 anos

entre 2 até 5 anos

entre 5 até 10 anos

acima de 10 anos

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

1,15 (4,20 ) 0,92 (4,47 ) 1,07 (4,00 ) 0,96 (4,73 ) 

0,93 (3,88 ) 0,83 (3,94 ) 0,62 (3,47 ) 1,07 (4,53 ) 

0,84 (3,95 ) 0,77 (4,24 ) 0,82 (3,66 ) 0,90 (4,49 ) 

0,84 (3,95 ) 0,59 (4,41 ) 0,60 (3,55 ) 0,80 (4,55 ) 

0,55 (3,60 ) 0,84 (3,80 ) 0,45 (3,20 ) 0,71 (4,00 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 
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Resultados do teste de Fisher: 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 0.42, V_intra= 0.78, F= 0.55, 1-p= 29.41% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 1.08, V_intra= 0.58, F= 1.87, 1-p= 88.03% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 0.96, V_intra= 0.59, F= 1.62, 1-p= 82.71% 
MUDANÇA: V_inter= 0.57, V_intra= 0.80, F= 0.71, 1-p= 41.09% 
 

Os papéis desempenhados pela gestão de pessoas não apresentaram variabilidade 

significativa, em relação ao conjunto, segundo a variável tempo nas organizações pesquisadas 

(tempo que cada respondente trabalha nas empresas pesquisadas). 

 

• Área de Atuação 

 

Tabela 42 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável área de atuação. 

Área de Atuação

Musculação

Administração/Marketing

Ginástica

Natação

Hidroginástica

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,99 (3,70 ) 0,88 (4,10 ) 0,86 (3,47 ) 0,89 (4,20 ) 

0,87 (4,16 ) 0,69 (4,36 ) 0,81 (3,72 ) 0,90 (4,62 ) 

0,88 (3,56 ) 1,24 (3,44 ) 0,87 (3,00 ) 1,05 (4,11 ) 

0,54 (3,91 ) 0,89 (4,00 ) 0,65 (3,73 ) 0,98 (4,82 ) 

0,58 (3,67 ) 0,58 (4,67 ) 0,58 (3,67 ) 0,58 (4,67 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 
Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 0.97, V_intra= 0.78, F= 1.24, 1-p= 70.16% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 0.45, V_intra= 0.74, F= 0.61, 1-p= 38.41% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 0.23, V_intra= 0.69, F= 0.34, 1-p= 19.96% 
MUDANÇA: V_inter= 1.31, V_intra= 0.85, F= 1.55, 1-p= 79.59% 
 
Comparação das médias das categorias 'Ginástica' e 'CONJUNTO':  
 
CONTRIBUIÇÃO: 3,56 / 3,93A dif. não é significativa (t= 1.296, 1-p= 80.53%) 
ESTRATÉGIA: 3,44 / 4,17 A dif. não é significativa (t= 1.838, 1-p= 93.46%) 
INFRA-ESTRUTURA: 3,00 / 3,58 A dif.  é significativa (t= 2.052, 1-p= 95.98%) 
MUDANÇA: 4,11 / 4,48A dif. não é significativa (t= 1.061, 1-p= 70.89%) 
 

A percepção sobre os papéis desempenhados na gestão de pessoas apresentou 

variabilidade entre as categorias no papel de parceiro estratégico. No entanto, esse papel não 

varia significativamente em relação ao conjunto. No papel de administração da infra-estrutura, 

a ginástica apresenta médias significativamente inferiores em relação ao conjunto. Devido ao 
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baixo número de participantes dessa categoria na amostra total, não se pode afirmar que o 

papel de administração da infra-estrutura apresenta variabilidade em função da área de 

atuação. 

 

• Cargo 

 

Tabela 43 – Papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a variável cargo 

Cargo

Vendedor (a)

Ass. Administrativo

Professor

Gerente/Coordenador/Diretor

CONJUNTO

CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA INFRA
ESTRUTURA

MUDANÇA

0,73 (4,07 ) 0,63 (4,36 ) 0,80 (3,79 ) 0,80 (4,79 ) 

1,12 (3,41 ) 0,95 (3,82 ) 0,85 (3,29 ) 0,88 (4,18 ) 

0,86 (3,98 ) 0,92 (4,18 ) 0,85 (3,54 ) 0,99 (4,54 ) 

0,66 (4,19 ) 0,62 (4,38 ) 0,62 (3,88 ) 0,79 (4,31 ) 

0,89 (3,93 ) 0,86 (4,17 ) 0,82 (3,58 ) 0,93 (4,48 )  
 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Resultados do teste de Fisher: 
 
CONTRIBUIÇÃO: V_inter= 2.02, V_intra= 0.75, F= 2.68, 1-p= 95.01% 
ESTRATÉGIA: V_inter= 1.07, V_intra= 0.72, F= 1.48, 1-p= 77.56% 
INFRA-ESTRUTURA: V_inter= 1.16, V_intra= 0.66, F= 1.75, 1-p= 84.06% 
MUDANÇA: V_inter= 1.17, V_intra= 0.85, F= 1.37, 1-p= 74.45% 
 

Em relação ao cargo, os papéis desempenhados pelos gestores de pessoas 

apresentaram diferentes médias na categoria contribuição. No entanto, estas médias não 

apresentaram variabilidade significativa em relação ao conjunto. As médias apresentadas 

pelas lideranças das empresas pesquisadas não possuem diferenças significativas em relação 

ao conjunto de todos os respondentes. Logo, a percepção em relação aos papéis 

desempenhados não apresentou variabilidade em relação ao cargo. 
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7.3.6 Representação Gráfica do Papel Desempenhado pela Gestão de Pessoas com Base 
no Modelo dos Valores Contrastantes (figuras 20 a 25). 
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Figura 20 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa A e conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 21 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa B x conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Papéis Desempenhados pela Gestão de Pessoas 
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Figura 22 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa C e conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 23 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa D e conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Papéis Desempenhados pela Gestão de Pessoas 
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Figura 24 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa E e conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

Papéis Desempenhados pela Gestão de Pessoas 
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Figura 25 – Papel desempenhado pela gestão de pessoas: Empresa F e conjunto 

Fonte: Elaborada pela autora 
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7.3.7 A Relação entre as variáveis: Cultura Organizacional e os Papéis desempenhados 
pela Gestão de Pessoas 
 
 

Pretende-se avaliar as relações entre cultura organizacional e os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas, considerando cada uma das orientações como 

variáveis dependentes. Assim sendo, o presente trabalho apresenta  a matriz das correlações 

(Tabela 44), que demonstra os coeficientes entre as dimensões da cultura organizacional e os 

papéis desempenhados pela gestão de pessoas. A seguir, o presente estudo apresenta as 

regressões múltiplas de cada um dos grupos de variáveis explicativas (dimensões de cultura 

organizacional) para os diferentes papéis de gestão de pessoas e vice-versa (as regressões 

múltiplas de cada um dos papéis desempenhados pela gestão de pessoas para as diferentes 

dimensões de cultura organizacional). Apresenta-se o coeficiente beta para as variáveis que 

revelam contribuição, para explicar cada uma das variáveis dependentes. A análise de 

regressão múltipla é uma técnica estatística que permite predizer a variação entre variáveis, no 

pressuposto de existência de uma relação linear e funcional.10 

 

 

Tabela 44 - Coeficientes de correlação entre as Dimensões de Cultura Organizacional e os 
Papéis da Gestão de Pessoas. 

APOIO

CONTRIBUIÇÃO

ESTRATÉGIA

INFRA-ESTRUTURA

INOVAÇÃO

MUDANÇA

OBJETIVOS

REGRAS

APOIO CONT
RIBUI

ESTR
ATÉG

INFRA-
ESTRU

INOV
AÇÃ

MUDANÇA OBJE
TIVO

REGRAS

1,00 

0,66 1,00 

0,60 0,72 1,00 

0,58 0,77 0,67 1,00 

0,76 0,59 0,56 0,56 1,00 

0,59 0,69 0,72 0,64 0,56 1,00 

0,80 0,63 0,58 0,64 0,68 0,49 1,00 

0,65 0,56 0,50 0,54 0,69 0,51 0,70 1,00  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A espessura do traço demonstrado pela figura 26 une dois ou mais critérios é 

proporcional à correlação destes dois critérios. Conforme se pode verificar através dessa 

representação gráfica, os tipos de cultura organizacional (apoio, inovação, objetivos e regras), 

relacionam-se entre si: apoio se relaciona com objetivos em coeficiente 0,80, com inovação 

em 0,76  e regras com coeficiente 0,65.  

 

                                                
10 Índice de ajuda do software Sphinx, da Ergole Informatique. 
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Os papéis da gestão de pessoas se relacionam entre si da seguinte forma: 

administração da contribuição dos funcionários, se relaciona com a parceria estratégica  em 

0,72, com a administração da infra-estrutura, se relaciona em 0,77  e com agente da mudança 

se relacionam com coeficiente de 0,69.  

 

A matriz de correlações (Tabela 44) permite ainda verificar, que os tipos de cultura 

organizacional (apoio, inovação, objetivos e regras), relacionam-se com todos os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas (administração da contribuição dos funcionários, 

parceiro estratégico, administração da infra-estrutura e agente da mudança) e  vice-versa, em 

coeficientes que variam de 0,49 a 0,80. O diagrama de correlações apresenta as principais 

correlações existentes, que variam de coeficientes entre  0,67 e 0,80. 

 

 : coef.>0.85

 : 0.85>coef.>0.70

 : 0.70>coef.>0.50

APOIO

CONTRIBUIÇÃO

ESTRATÉGIA

INFRA-ESTRUTURA

INOVAÇÃO

MUDANÇA

OBJETIVOS

REGRAS

0,80

0,77 0,76
0,72

0,72

0,70

0,69

0,69
0,68

0,67

 

Figura 26 -  Diagrama das Correlações entre as Dimensões de Cultura Organizacional e os 

Papéis desempenhados pela Gestão de Pessoas. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

7.3.8 Variabilidade de cada Dimensão de Cultura, Explicada pelo Conjunto dos Papéis 
de Gestão de Pessoas: regressão múltipla 

 
 
• Apoio 

 

Equação da regressão: 
 
APOIO = +0.463 * CONTRIBUIÇÃO +0.187 * ESTRATÉGIA +0.118 * INFRA-
ESTRUTURA +0.217 * MUDANÇA +0.317 
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Os papéis de Gestão de Pessoas explicam 48.4% da variância da dimensão da cultura 

organizacional: APOIO 

 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.696, coeficiente de Fisher: F= 2.520  

 

Significância dos parâmetros: 

CONTRIBUIÇÃO: coeficiente: 0.463, desvio-padrão: 0.163 (maior influência)  

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0.187, desvio-padrão: 0.156    

INFRA-ESTRUTURA: coeficiente: 0.118, desvio-padrão: 0.161    

MUDANÇA: coeficiente: 0.217, desvio-padrão: 0.137    

Considerando-se os parâmetros da equação, os termos estratégia, infra-estrutura e 

mudança são menos influentes que contribuição, pois as relações coeficiente / desvio-padrão 

são inferiores a 1,96.  

 

Considerando-se apenas as 3 variáveis de menor influência: estratégia, infra-estrutura 

e mudança, pode-se dizer que as mesmas explicam 44,2% da variância de APOIO, como se 

pode verificar através da equação da regressão: 

 
APOIO = +0.313 * ESTRATÉGIA +0.342 * INFRA-ESTRUTURA +0.314 * MUDANÇA 
+0.371 
 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.665, coeficiente de Fisher: F= 5.266  

 

Significância dos parâmetros: (todos os parâmetros com significância semelhante) 

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0.313, desvio-padrão: 0.155    

INFRA-ESTRUTURA: coeficiente: 0.342, desvio-padrão: 0.145    

MUDANÇA: coeficiente: 0.314, desvio-padrão: 0.137    

 

• Inovação 

 

Equação da regressão: 

INOVAÇÃO = +0.223 * CONTRIBUIÇÃO +0.206 * MUDANÇA +0.194 * INFRA-

ESTRUTURA +0.174 * ESTRATÉGIA +1.331 

 



 198

Os papéis da gestão de pessoas explicam 41.4% da variância da dimensão da cultura 

organizacional: INOVAÇÃO 

 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.644, coeficiente de Fisher: F= 2,755  

 

Significância dos parâmetros: 

CONTRIBUIÇÃO: coeficiente: 0.223, desvio-padrão: 0.149 (maior  influência)  

MUDANÇA: coeficiente: 0.206, desvio-padrão: 0.124    

INFRA-ESTRUTURA: coeficiente: 0.194, desvio-padrão: 0.146   

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0.174, desvio-padrão: 0.142    

Considerando-se os parâmetros da equação, os termos estratégia, infra-estrutura e 

mudança são menos influentes que contribuição, pois as relações coeficiente / desvio-padrão 

são inferiores a 1,96.  

 

• Objetivos 

 

Equação da regressão: 

OBJETIVOS = +0.304 * CONTRIBUIÇÃO +0.231 * ESTRATÉGIA +0.434 * INFRA-

ESTRUTURA -0.057 * MUDANÇA +0.813 

 

Os papéis da Gestão de Pessoas explicam 47.4% da variância da dimensão da cultura 

organizacional: OBJETIVOS 

 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.689, coeficiente de Fisher: F= 0.204  

 

Significância dos parâmetros: 

CONTRIBUIÇÃO: coeficiente: 0.304, desvio-padrão: 0.152(maior influência)  

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0.231, desvio-padrão: 0.145     

INFRA-ESTRUTURA: coeficiente: 0.434, desvio-padrão: 0.149 (maior influência)   

MUDANÇA: coeficiente: -0.057, desvio-padrão: 0.127    

  

Analisando-se os dados obtidos, pode-se verificar que os papéis desempenhados pela 

administração da infra-estrutura e administração da contribuição, respectivamente, 

apresentam maior influência sobre a dimensão objetivos da cultura organizacional, ou seja, 
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46% da variância de objetivos. Os papéis menos influentes, que são os papéis de parceiro 

estratégico e administração da transformação e mudança que apresentam menor influência, 

pois sua relação coeficiente / desvio-padrão  é inferior a 1,96. A influência desses dois papéis 

representa 34,5% e pode ser representada pela seguinte equação:  

 

OBJETIVOS=+0,566* ESTRATÉGIA + 0,166 * MUDANÇA+ 1,163 

 

As 2 variáveis explicam 34,5% da variância de OBJETIVOS. 

Coeficiente de regressão múltipla R=0,588, coeficiente de Fischer= 1,642 

 

Significância dos parâmetros: 

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0,566, desvio-padrão: 0,141 (maior influência) 

MUDANÇA: coeficiente: o,166, desvio-padrão 0,130 (menor influência)  

 
• Regras 

 

Equação da regressão: 

REGRAS = +0.211 * CONTRIBUIÇÃO +0.065 * ESTRATÉGIA +0.204 * INFRA-

ESTRUTURA +0.136 * MUDANÇA +2.023 

 
Os papéis da Gestão de Pessoas explicam 36.6% da variância da dimensão da cultura 

organizacional: REGRAS 

 
Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.605, coeficiente de Fisher: F= 1.629  

 
Significância dos parâmetros: 

CONTRIBUIÇÃO: coeficiente: 0.211, desvio-padrão: 0.128     

ESTRATÉGIA: coeficiente: 0.065, desvio-padrão: 0.122    

INFRA-ESTRUTURA: coeficiente: 0.204, desvio-padrão: 0.126  

MUDANÇA: coeficiente: 0.136, desvio-padrão: 0.107    

 
Considerando-se a significância dos parâmetros isoladamente, os termos da equação 

são pouco influentes, pois suas relações coeficientes / desvio-padrão são  inferiores a 1,96. 

 
Procedendo-se uma análise de regressão múltipla dos quatro papéis da gestão de 

pessoas para cada um dos tipos de cultura organizacional, pode-se observar que os papéis de 
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gestão de pessoas contribuem de forma diferente para a explicação dos diferentes tipos de 

cultura organizacional. Os papéis da Gestão de Pessoas contribuem mais para explicar a 

cultura de apoio (48,4% da variância), do que qualquer um dos outros tipos de cultura. A 

orientação para objetivos é explicada pelos papéis da gestão de pessoas em 47,4%, a de 

inovação em 41,4% e regras em 36,6%. 

 
Considerando-se agora cada um dos papéis de gestão de pessoas e a sua influência 

isolada em cada uma das dimensões de cultura organizacional, pode-se observar que a 

administração da contribuição dos funcionários é o papel que mais influência exerce, tal como 

é indicado pelos parâmetros de significância (coeficientes beta) em cada orientação de cultura 

organizacional: ( .463) apoio e ( .304) objetivos. O papel administração da infra-estrutura 

também exerce  influência, embora menor que a anterior:  ( .434) objetivos.  

 
 
7.3.9 Variabilidade de cada Papel da Gestão de Pessoas, explicada pelo Conjunto das 
Dimensões de Cultura Organizacional 
 
 
• Administração da Contribuição dos Funcionários 

 
Equação da regressão considerando as 4 dimensões da cultura: 

CONTRIBUIÇÃO = +0.269 * APOIO +0.095 * INOVAÇÃO + 0,170 * OBJETIVOS + 
0,148* REGRAS + 0,951 

 
As  dimensões da cultura organizacional explicam 48.3% da variância do papel de 

administração da contribuição dos funcionários. 

 
Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.695, coeficiente de Fisher: F= 1,393  

 
Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente= 0.269, desvio-padrão= 0.110   (maior influência) 

REGRAS: coeficiente= 0.148, desvio-padrão= 0.125   (menor influência) 

OBJETIVOS: coeficiente= 0.170, desvio-padrão= 0.113  (menor influência) 

INOVAÇÃO: coeficiente= 0.095, desvio-padrão= 0.113  (menor influência) 

 
Pode-se verificar que apoio apresenta maior influência nos papéis de gestão de 

pessoas. Essa única variável isoladamente influencia os papéis de gestão de pessoas em 
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43,8%, enquanto regras, objetivos e inovação têm menor influência, pois sua relação 

coeficiente / desvio-padrão é inferior a 1,96. 

 
Considerando-se apenas a correlação entre a contribuição dos funcionários com 

inovação e objetivos, pode-se dizer que essas dimensões explicam 44% da variância da 

contribuição, como mostra a equação a seguir: 

 
Equação da regressão: 

CONTRIBUIÇÃO = +0.272 * INOVAÇÃO +0.372 * OBJETIVOS +1.106 

 
As 2 variáveis explicam 44.4% da variância de 3.CONTRIBUIÇÃO 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.666, coeficiente de Fisher: F= 17.921  

Significância dos parâmetros: 

INOVAÇÃO: coeficiente: 0.272, desvio-padrão: 0.095 (influente)    

OBJETIVOS: coeficiente: 0.372, desvio-padrão: 0.088   (influente) 

 

• Parceiro Estratégico 

 
Equação da regressão considerando as 4 dimensões de cultura: 

 
ESTRATÉGIA = +0.183 * APOIO +0.171 * INOVAÇÃO + 0,176 * OBJETIVOS + 0.070 * 

REGRAS +1.542 

 
As dimensões da cultura organizacional explicam 40.5% da variância do papel de  

parceiro estratégico 

 
Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.637, coeficiente de Fisher: F= 0.291  

 
Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente= 0.183, desvio-padrão= 0.114  

OBJETIVOS: coeficiente= 0.176, desvio-padrão= 0.117   

INOVAÇÃO: coeficiente= 0.171, desvio-padrão= 0.117   

REGRAS: coeficiente= 0.070, desvio-padrão= 0.130  

 
Os termos  da equação, de forma isolada (individual) são pouco influentes, pois suas 

relações coeficiente / desvio-padrão são inferiores a 1,96. No entanto, considerando-se as 
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dimensões apoio e inovação, pode-se dizer que apenas essas duas dimensões, representam 

38,4% da variância do papel de parceiro estratégico, como apresenta a equação a seguir. 

 
Equação da regressão: 

ESTRATÉGIA = +0.306 * APOIO +0.230 * INOVAÇÃO +1.806 

 
As 2 variáveis explicam 38.4% da variância de 4.ESTRATÉGIA 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.619, coeficiente de Fisher: F= 4.519  

 
Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente: 0.306, desvio-padrão: 0.093    

INOVAÇÃO: coeficiente: 0.230, desvio-padrão: 0.108    

 
• Administração da Infra-Estrutura 
 

Equação da regressão considerando as 4 dimensões de cultura: 
INFRA-ESTRUTURA = +0.037 * APOIO + 0,136* INOVAÇÃO+ 0,336* OBJETIVOS 

+0.112 * REGRAS +0.869 

 
As dimensões da cultura organizacional explicam 44.7% da variância do papel de 

administração da infra-estrutura (especialista administrativo). 

  
Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.668, coeficiente de Fisher: F= 0.865 

 
Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente=0,037, desvio-padrão= 0,106  

OBJETIVOS: coeficiente= 0.336, desvio-padrão= 0.108  (maior influência)  

INOVAÇÃO: coeficiente= 0.136, desvio-padrão= 0.109    

REGRAS: coeficiente= 0.112, desvio-padrão= 0.120    

 
Os termos apoio, inovação e regras são pouco influentes, pois suas relações coeficiente 

/ desvio-padrão são inferiores a 1,96. As dimensões objetivos e inovação juntas, apresentam 

44,1% da variância do papel de administração da infra-estrutura, como pode-se verificar 

através da equação a seguir: 

 
Equação da regressão considerando objetivos e inovação: 

INFRA-ESTRUTURA = +0.191 * INOVAÇÃO +0.393 * OBJETIVOS +1.033 
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As 2 variáveis explicam 44.1% da variância de 5.INFRA-ESTRUTURA 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.664, coeficiente de Fisher: F= 23.259  

 
Significância dos parâmetros: 

INOVAÇÃO: coeficiente: 0.191, desvio-padrão: 0.088    

OBJETIVOS: coeficiente: 0.393, desvio-padrão: 0.081    

 

• Agente da mudança 

 

Equação da regressão considerando as 4 dimensões da cultura: 

MUDANÇA = +0.326 * APOIO +0.192 * INOVAÇÃO – 0,073 * OBJETIVOS + 0.203 * 

REGRAS+1.605 

 

As dimensões da cultura organizacional explicam 39.3% da variância do papel de 

agente da mudança. 

 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.627, coeficiente de Fisher: F= 2,047  

 

Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente= 0.326, desvio-padrão= 0.125 (maior influência)    

INOVAÇÃO: coeficiente= 0.192, desvio-padrão= 0.128    

REGRAS: coeficiente= 0.203, desvio-padrão= 0.142    

OBJETIVOS: coeficiente= -0.073, desvio-padrão= 0.128    

 

Alguns termos da equação são pouco influentes (inovação, regras e objetivos), pois 

suas relações coeficiente / desvio-padrão são inferiores a 1,96. Pode-se dizer que do total da 

variância (39,3%), as variáveis apoio e regras representam 37,7%, como mostra a equação a 

seguir. 

 

Equação da regressão: 

MUDANÇA = +0.374 * APOIO +0.253 * REGRAS +1.736 

 
As 2 variáveis explicam 37.7% da variância de 7.MUDANÇA 

Coeficiente da regressão múltipla: R= 0.614, coeficiente de Fisher: F= 4.263  
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Significância dos parâmetros: 

APOIO: coeficiente: 0.374, desvio-padrão: 0.086    

REGRAS: coeficiente: 0.253, desvio-padrão: 0.123    

 
Procedeu-se uma análise de regressão múltipla das dimensões de cultura 

organizacional para cada uma dos papéis de gestão de pessoas. De forma geral, a cultura 

organizacional explica de forma mais elevada o papel de administração da contribuição dos 

funcionários (48,3% da variância); em seguida de administração da infra-estrutura, que é o 

papel de especialista administrativo (44,6%) e os papéis de parceiro estratégico e agente da 

mudança respectivamente em proporções semelhantes de 40,5% e 39,3%. 

Considerando-se agora cada um dos tipos de cultura organizacional e a sua influência 

em cada um dos papéis da gestão de pessoas, pode-se observar que  a dimensão apoio exerce 

mais influência nos papéis de agente da mudança (.326) e administração da contribuição dos 

funcionários ( .269). Em segundo lugar, a dimensão objetivos exerce mais influência de forma 

individual, na administração da infra-estrutura (.336).  

 
A Tabela 45 apresenta um resumo da análise realizada das relações entre os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas e a cultura organizacional nas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 45 – Relação entre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a cultura 

organizacional 

Empresa Papéis da  Gestão de Pessoas Cultura Organizacional 

 A Maior percepção de todos os papéis (que 

todas as empresas) 

Maior orientação em todas as dimensões da 

cultura (que todas as empresas) 

B Menor parceria estratégica Menor ênfase em objetivos 

C Menor adm. da contribuição 

Menor agente da mudança 

Menor ênfase em apoio 

Menor ênfase em inovação 

D Menor adm. da contribuição 

Menor adm. da infra-estrutura 

Pouca parceria estratégica 

Menor ênfase em objetivos 

Menor ênfase em regras 

Menor ênfase em objetivos 

E Percepção semelhante ao da média 

(conjunto de empresas) 

Grau de orientação semelhante ao da 

média geral (conjunto de empresas) 

F Alta percepção de todos os papéis Alta orientação de todas as dimensões da 

cultura 

Fonte: Elaborada pela autora 
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7.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 
 
 
Hı - a ênfase nas dimensões da cultura organizacional varia de acordo com a organização. 

H0 – a ênfase nas dimensões da cultura organizacional não varia de acordo com a organização. 

 

Análise: 

A interpretação dos dados mostra que as seis organizações pesquisadas possuem graus 

diferentes na percepção das quatro tipos de cultura organizacional (apoio, inovação, objetivos 

e regras). Enquanto a empresa “A” possui médias superiores ao conjunto geral em todos os 

quatro tipos, as outras empresas apresentam diferentes ênfases nos diferentes tipos culturais. 

Pode-se verificar que a empresa “C” apresenta menor ênfase que as outras empresas nas 

dimensões de apoio e inovação, enquanto a empresa “D” possui menor ênfase nas dimensões 

objetivos e regras, confirmando assim a hipótese formulada H1. 

 

H2 – a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de gestão de pessoas varia de acordo com 

a organização. 

H0 - a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas não varia de acordo com a 

organização. 

 

Análise: 

 

A interpretação dos dados mostra que as seis empresas pesquisadas apresentam 

diferentes percepções em relação ao papel desempenhado pela gestão de pessoas. Enquanto a 

empresa “A” apresentou maior grau de percepção em todos os papéis, as empresa  “C” 

apresentou menor percepção nos papéis de administração da contribuição dos funcionários e  

agente da mudança. Já a empresa “B” apresentou menor percepção no papel de parceiro 

estratégico e a empresa “D” apresentou menor percepção no papel de administração da infra-

estrutura e de administração da contribuição, o que delineou diferentes perfis de papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas nas organizações estudadas, confirmando a hipótese 

formulada. 

 

H3 – as variáveis cultura organizacional e papéis desempenhados pela gestão de pessoas se 

influenciam mutuamente (hipótese básica). 



 206

H0 – as variáveis cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas não 

possuem influência recíproca. 

 

Hipóteses secundárias de H3: 

 

A- a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas varia de acordo com 

o tipo de cultura; 

B-a ênfase nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas não varia de acordo 

com o tipo de cultura; 

C-a ênfase nos tipos de cultura varia de acordo com a ênfase nos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas; 

D-a ênfase nos tipos de cultura não varia de acordo com a ênfase nos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas. 

 

Análise: 

 

Para verificação dessa hipótese, o presente estudo realizou uma análise dos 

coeficientes de correlação, que abrangeu as dimensões de cultura organizacional e todos os 

papéis desenvolvidos pela gestão de pessoas. Essa análise mostrou que as dimensões de cada 

variável se relacionam entre si e também se relacionam umas com as outras (dimensões de 

cultura organizacional se relacionam com os papéis de gestão de pessoas), apresentando 

coeficientes de correlação que variam de 0,49 a 0,80. A pesquisa também realizou análise de 

regressão múltipla para verificação das correlações entre cada dimensão da cultura 

organizacional com os papéis desempenhados pela gestão de pessoas e vice-versa. Essa 

análise também apresentou correlações que variaram de 36,6% a 48,4%, confirmando assim a 

hipótese básica formulada, bem como as hipóteses secundárias “A” e “C”,  refutando as 

hipóteses “B” e “D”. 

 

H4 – o perfil cultural e  os papéis desempenhados pela gestão de pessoas são influenciados por 

outras variáveis sociais (sexo, idade, escolaridade, experiência profissional, área de formação, 

tempo na organização, área de atuação e cargo).  

H0 -  o perfil cultural e a percepção sobre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas 

não são influenciados por outras variáveis sociais (sexo, idade, escolaridade, experiência 

profissional, área de formação, tempo na organização, área de atuação e cargo).  
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Análise: 

 

A análise dos dados através das médias, mostrou que a seguinte percepção em relação 

às demais variáveis analisadas: 

• sexo – apresentou variabilidade nas respostas sobre cultura organizacional e não 

variou em relação aos papéis desempenhados pela gestão de pessoas; 

• idade – na análise da cultura organizacional, a faixa etária de 46 a 55 apresentou 

menor percepção. Como essa faixa etária apresenta uma participação muito pequena 

na amostra total, pode-se concluir que as variáveis cultura e papéis desempenhados 

pela gestão de pessoas não apresentaram variabilidade segundo a idade dos 

respondentes; 

• escolaridade – as variáveis analisadas não apresentaram variabilidade segundo a 

escolaridade dos respondentes; 

• experiência profissional – na pesquisa sobre cultura organizacional, os respondentes 

que possuem até um ano de experiência atribuíram graus mais elevados para a 

dimensão objetivos. Na pesquisa sobre gestão de pessoas, essa mesma faixa etária 

também apresentou maior percepção de vários papéis (contribuição dos funcionários, 

parceiro estratégico e administração da infra-estrutura). Como os respondentes dessa 

faixa representam apenas 4,85% da amostra, não pode-se concluir que a resposta 

destes influenciou o perfil de cultura organizacional e dos papéis desempenhados pela 

gestão de pessoas nas organizações estudadas; 

• área de formação – na pesquisa sobre cultura organizacional os respondentes com 

formação em engenharia apresentaram respostas em menor grau. No entanto, a 

amostra só possui dois respondentes com essa formação. O mesmo acontece com os 

profissionais de administração/marketing, que apresentaram respostas com grau 

inferior aos profissionais das demais áreas, mas também apresentam-se em pequeno 

número em relação à  amostra total. Conclui-se então, que o perfil das variáveis 

analisadas não apresentou variabilidade segundo a área de formação; 

• tempo de organização – as variáveis estudadas não apresentaram variabilidade 

segundo o tempo que cada respondente possui na organização; 

• área de atuação – a pesquisa sobre cultura organizacional mostrou que os profissionais 

que atuam na musculação apresentam maior percepção da dimensão  na dimensão 

apoio. As demais dimensões da cultura,  não mostraram variabilidade em relação á 
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área de atuação. Como o número de respondentes apresentam grande concentração na 

musculação área de atuação, pode-se dizer que estes profissionais influenciaram no 

perfil geral do conjunto. A cultura organizacional também apresentou pequena 

variabilidade quanto à área de hidroginástica, apresentando graus ligeiramente 

inferiores na dimensão apoio. No entanto, essa área apresenta uma pequena 

participação no total da amostra (2,91%), não influenciando o total do conjunto, bem 

como as diferenças dos perfis entre as empresas. Em relação à gestão de pessoas, a 

área de atuação da ginástica apresentou menor percepção quanto ao papel de 

administração da infra-estrutura.  

• cargo – a cultura organizacional, na dimensão inovação apresentou pequena 

variabilidade em relação ao cargo de assistente administrativo, com médias inferiores 

ao conjunto, podendo sinalizar uma subcultura em relação a esse aspecto. No entanto, 

a percepção sobre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas não apresentou 

variabilidade em relação ao cargo. 

 

A análise das variáveis sociais, apresentadas acima, mostrou que a cultura 

organizacional apresentou variabilidade significativa segundo às variáveis sexo, cargo e área 

de atuação. As diferentes percepções dos profissionais de musculação quanto à dimensão de 

cultura apoio e dos assistentes administrativos quanto à dimensão inovação, podem provocar a 

variabilidade do perfil cultural nas empresas. As demais variáveis apresentaram baixas ou 

nenhuma variabilidade em relação ao perfil cultural. O papel desempenhado pela gestão de 

pessoas apresentou pequena variabilidade em relação à variável área de atuação.  Assim 

sendo, considera-se que a hipótese 4 foi  parcialmente confirmada.  

 

A seguir a presente pesquisa apresenta um quadro, sumarizando as hipóteses do 

presente trabalho, bem como suas respectivas conclusões. 

 



 209

PROBLEMA: Identificar o perfil das dimensões de cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas nas organizações 
estudadas, segundo a percepção dos gestores e funcionários, bem como investigar a relação mútua entre os papéis da gestão de pessoas e cultura 
organizacional. 
 

SUMARIZAÇÃO DAS HIPÓTESES 
 

Hipótese Básica Referencial Teórico 
de Apoio  

Variáveis Analisadas Conclusão da Análise 

H1 - a ênfase nas dimensões da cultura 
organizacional varia de acordo com a organização. 

 
Kim Cameron e Robert 

Quinn 
e 

José Gonçalves das Neves 
 
 

Cultura Organizacional (dimensões) 

• apoio 
• inovação 
• objetivos 
• regras 

 

Cada organização desenvolve 
diferentes ênfases em cada 
dimensão da cultura, o que 
caracteriza um perfil diferente para 
cada empresa. 
 
A cultura organizacional varia de 
acordo com a organização.  

H0 - a ênfase nas dimensões da cultura 
organizacional não varia de acordo com a 
organização.  

H2 - a ênfase nos papéis desempenhados pela 
gestão de pessoas varia de acordo com a 
organização. 

Dave Ulrich 

Papéis da Gestão de Pessoas 
 

• adm. da contribuição dos 
funcionários 

• adm. da infra-estrutura 
• parceiro estratégico 
• agente da mudança 

 
Cada organização desenvolve 
diferentes ênfases em cada 
dimensão da cultura, caracterizando 
diferentes perfis nos papeis 
desempenhados pelas empresas. 
 
Os papéis desempenhados pela 
gestão de pessoas variam de acordo 
com cada empresa pesquisada. 

H0 – a ênfase nos papéis desempenhados pela 
gestão de pessoas não varia de acordo com a 
organização. 

Quadro 3 – Quadro de Hipóteses 1 
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Hipótese Básica 
Hipóteses 

Secundárias 

Referencial 
Teórico de 

Apoio 
Variáveis Analisadas Conclusão da Análise 

H3 – as variáveis cultura 
organizacional e os papéis 
desempenhados pela gestão de 
pessoas se influenciam mutuamente. 

 

 
A- a ênfase nos papéis 
desempenhados pela gestão de 
pessoas varia de acordo com o tipo 
de cultura; 
B- a ênfase nos  papéis 
desempenhados pela gestão de 
pessoas não varia de acordo com o 
tipo de cultura; 
C - a ênfase nos tipos de cultura 
varia de acordo com a ênfase nos 
papéis desempenhados pela gestão 
de pessoas; 
D -a ênfase nos tipos de cultura não 
varia de acordo com a ênfase nos 
papéis desempenhados pela gestão 
de pessoas. 

 

José Gonçalves das 
Neves 

 
e 
 

Dave Ulrich 

 
Cultura Organizacional 
• apoio 
• inovação 
• objetivos 
• regras 

 
 
 
 

Papéis da Gestão de Pessoas 
 

• adm. da contribuição 
dos funcionários 

• adm. da infra-estrutura 
• parceiro estratégico 
• agente da mudança 

 

As dimensões da cultura 
organizacional relacionam-se 
entre si e relacionam-se com 
os papéis desempenhados 
pela gestão de pessoas, com 
diferentes intensidades 
(coeficientes de correlação).  
 
Os papéis desempenhados 
pela gestão de pessoas 
relacionam-se entre si e 
relacionam-se com as 
dimensões da cultura 
organizacional, apresentando 
diferentes  intensidades 
(coeficientes de correlação). 
 
A ênfase nos papéis 
desempenhados pela gestão 
de pessoas varia com o tipo 
de cultura e a ênfase em cada 
tipo ou dimensão de cultura 
varia de acordo com a cultura 
organizacional. 

 
 
H0 – as variáveis cultura 
organizacional e os papéis 
desempenhados pela gestão de 
pessoas não possuem influência 
recíproca. 
 

 
Quadro 4 – Quadro de Hipóteses 2 
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Hipótese Básica 
Referencial Teórico 

de Apoio 
Variáveis Analisadas Conclusão da Análise 

H4 – o perfil cultural e o papel 
desempenhado pela gestão de pessoas são 
influenciados por outras variáveis sociais 
(sexo, idade, escolaridade, experiência 
profissional, área de formação, tempo na 
organização, área de atuação e cargo).   

 

 

José Gonçalves das 
Neves 

Cultura Organizacional (dimensões) 

• apoio 
• inovação 
• objetivos 
• regras 

 
 

Papéis da Gestão de Pessoas 
 

• adm. da contribuição dos 
funcionários 

• adm. da infra-estrutura 
• parceiro estratégico 
• agente da mudança 

 
 

• sexo 
• idade 
• escolaridade 
• experiência profissional 
• área de formação 
• tempo na organização 
• área de atuação 
• cargo 

 

As dimensões da cultura organizacionais 
apresentaram variabilidade segundo as 
variáveis sexo, cargo e área de atuação. 
 
 
Os papéis desempenhados pela gestão de 
pessoas apresentaram variabilidade em 
relação à área de atuação.   
 
 
Em relação às variáveis sociais, a 
variabilidade das variáveis de gestão de 
pessoas foi menor que a variabilidade da 
cultura organizacional, 
 
 
Algumas variáveis sociais influenciam as 
dimensões da cultura organizacional e os 
papéis desempenhados pela gestão de 
pessoas. 

H0 -  o perfil cultural e a percepção sobre o 
papel desempenhado pela gestão de pessoas 
não são influenciados por outras variáveis 
sociais (sexo, idade, escolaridade, 
experiência profissional, área de formação, 
tempo na organização, área de atuação e 
cargo). 

 
Quadro 5 – Quadro de Hipóteses 5 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 
 
8.1 CONCLUSÕES 
 
 

Ao investigar o perfil das dimensões de cultura organizacional e os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas no segmento das academias de ginástica da cidade do 

Rio de Janeiro, foi realizada uma  pesquisa partindo da evolução histórica sobre gestão de 

pessoas, abrangendo conceitos e abordagens de diferentes autores. A pesquisa  teve o objetivo 

de proporcionar uma compreensão sobre o contexto da Gestão de Pessoas nas organizações, 

com base na reflexão do passado, que representa as origens da gestão de pessoas e seu 

desenvolvimento ao longo do século XX, e ao mesmo tempo apresentar os principais desafios 

para as empresas e para a área no mundo atual, segundo diferentes autores. 

 

O trabalho também investigou os problemas conceituais, teóricos e metodológicos que 

envolvem o tema cultura organizacional. O assunto apresenta diferentes correntes de estudos, 

com posicionamentos diversos, o que coloca dificuldades na compreensão e escolha da 

melhor abordagem de acordo com os objetivos de cada pesquisa. Desta forma, são 

apresentadas as diferentes correntes de estudo do tema, os principais elementos que compõem 

a cultura organizacional e as vantagens e desvantagens das diferentes metodologias 

empregadas, com intento de contribuir para clarificar a opção adotada pela pesquisa, que 

assume o uso de tipologias para o estudo da cultura organizacional e dos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas, utilizando como base o modelo dos valores 

contrastantes, privilegiando o uso de questionários estruturados para a coleta de dados e 

técnicas estatísticas para o tratamento e análise dos mesmos. 
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A adoção do modelo dos valores contrastantes teve o objetivo de possibilitar a 

estruturação das dimensões da cultura organizacional e dos papéis desempenhados pela gestão 

de pessoas, possibilitando a representação gráfica e contribuindo para a análise e interpretação 

dos dados.  Outro intento do modelo foi proporcionar uma visão balanceada de cada uma das 

orientações de cultura organizacional e gestão de pessoas e seus posicionamentos segundo 

diferentes focos (interno versus externo, flexibilidade versus controle, estratégico versus 

operacional e pessoal versus processos). Em resumo, o modelo dos valores contrastantes 

procurou definir quatro tipos ou orientações, no sentido que todos coexistam na mesma 

organização. 

 

Como instrumento de coleta de dados de cultura organizacional, foi utilizado o 

questionário FOCUS, que atualmente é empregado por pesquisadores de treze paises, entrou 

em fase de normatização no ano 2000, já tendo sido empregado em centenas de empresas na 

Europa e Estados Unidos. Para coleta dos dados de gestão de pessoas, foi utilizado um 

questionário de José Gonçalves das Neves1, adaptado ao modelo de Dave Ulrich2, cuja obra 

foi utilizada com base referencial teórica para o presente estudo. Apesar da validação prévia 

do instrumento por várias pesquisas, o presente trabalho apresentou a validação dos mesmos, 

segundo os critérios de validade, compreensão e aplicabilidade. 

 

Embora José Gonçalves das Neves3· considere irrelevante, as diferenças entre as 

nomenclaturas, recursos humanos e gestão de pessoas, o termo gestão de pessoas foi adotado 

pelo presente trabalho com o objetivo de investigar não somente os papéis exercidos pelo 

órgão de recursos humanos ou de pessoal dentro das organizações estudadas, mas os papéis 

exercidos pelos gerentes de linha, que são os coordenadores técnicos, dentro das organizações 

estudadas. 

 

Para a investigação do problema relatado nesta pesquisa, foram construídas hipóteses 

que auxiliaram a condução da metodologia de análise. Esta, embora apresente a natureza 

estatística, foi  complementada com dados provenientes de entrevistas com os gestores das 

organizações pesquisadas, de forma a proporcionar maior compreensão sobre a estrutura das 

empresas que constituem o objeto do estudo. A pesquisa também procurou interpretar os 

                                                
1 NEVES. José Gonçalves das. Opus Citatum. 
2 ULRICH. Dave, Opus Citatum. 
3 NEVES. José Gonçalves das. Opus Citatum. 
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dados estatísticos apresentados de forma qualitativa, de forma a proporcionar o 

relacionamento dos mesmos com o referencial teórico utilizado como base para o presente 

trabalho. 

 

Para o estudo do problema da pesquisa, este estudo foi dividido em quatro partes. A 

primeira faz a revisão de literatura de gestão de pessoas (evolução histórica, conceitos e 

diferentes abordagens); a segunda parte faz a revisão de literatura da cultura organizacional 

(evolução histórica, origem dos estudos do tema, propostas metodológicas para o estudo, 

conceitos e diferentes abordagens); a terceira que aborda a problemática de mudança dentro 

das organizações, enfatizando o papel desempenhado pela gestão de pessoas, bem como a 

importância que os aspectos culturais assumem dentro desse contexto. Essa abordagem visa 

contribuir para a compreensão sobre a articulação dos conceitos de Gestão de Pessoas e 

Cultura Organizacional. A quarta parte do trabalho apresenta os dados coletados nas empresas 

através das entrevistas e questionários, estruturados através de tabelas, gráficos e comentários. 

 

Nesse trabalho, equacionou-se a possibilidade de considerar para efeitos de análise 

estatística, ambas as variáveis: cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão 

de pessoas, bem como as relações mútuas dessas variáveis, cujas conclusões são apresentadas 

a seguir. 

 
 
8.1.1 O Perfil das Dimensões da  Cultura Organizacional  
 
 

Da análise da cultura organizacional, verificou-se que uma empresa, denominada 

como “A” apresentou médias significativamente superiores, em todas as dimensões da cultura 

organizacional, comparativamente ao conjunto das demais empresas, destacando-se 

principalmente no quesito inovação. A empresa “F” apresenta as dimensões apoio e objetivos 

com médias significativamente superiores ao conjunto, embora estas médias sejam menores 

que as médias obtidas pela empresa “A”. A empresa “D” apresenta médias significativamente 

inferiores na dimensão objetivos e regras, enquanto a empresa “C” apresenta médias 

significativamente inferiores nas dimensões apoio e inovação.  Em relação à cultura 

organizacional, pode-se ainda considerar-se que a empresa “A”, que apresentou as maiores 

médias do conjunto de empresas investigado, também apresentou baixos desvios-padrão, 

sinalizando assim um consenso organizacional em relação aos aspectos investigados. Este 
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consenso detectado pela empresa que apresentou as maiores médias em todas as dimensões da 

cultura, corrobora a revisão teórica realizada, já que a pesquisa sobre cultura organizacional 

procura identificar os valores e os pressupostos básicos organizacionais, ou seja a mentalidade 

coletiva das organizações. 

  

As empresas pesquisadas não apresentaram um único perfil cultural dominante e 

mostraram diferentes orientações e balanceamento nas dimensões culturais pesquisadas, 

embora apresentem estrutura funcional semelhante. Este resultado confirma a hipótese que a 

ênfase nas orientações da cultura organizacional varia de acordo com a organização, e 

também corrobora as pesquisas de José Gonçalves das Neves, referencial teórico utilizado 

como base para o presente trabalho.  

 

Os diferentes perfis de cultura organizacional apresentados por organizações do 

mesmo porte, do mesmo segmento, com estrutura funcional semelhantes e localizadas na 

mesma cidade, corroboram as pesquisas da linha antropológica da cultura organizacional, que 

enfatiza que a cultura tem sua origem no aprendizado e nas relações das pessoas, quando estas 

têm a oportunidade de confirmar as práticas que são aceitas como certas, ensinando-as aos 

novos membros das organizações. Assim sendo, o perfil cultural é único e constituído no dia-

a-dia do funcionamento organizacional. 

 

Outro resultado revelado pela pesquisa, é que uma mesma empresa pode desenvolver 

fortes orientações em diferentes dimensões culturais, isto é, o desenvolvimento acentuado de 

uma dimensão não prejudica a percepção de outra dimensão que tenha características opostas. 

A maior percepção dos funcionários quanto à cultura de apoio, não prejudica que os mesmos 

sejam conscientes quanto aos objetivos organizacionais. Ao mesmo tempo, uma cultura de 

regras e procedimentos bem estabelecidos, não prejudica o desenvolvimento da inovação, 

segundo a percepção dos mesmos funcionários. Assim sendo, uma organização pode 

desenvolver forte ênfase na cultura de apoio e inovação, características de flexibilidade 

organizacional e ao mesmo tempo ter fortes orientações de regras e objetivos, que sinaliza 

características de controle. Por outro lado, é possível ter características que visam atender o 

ambiente interno (forte apoio e regras), quanto o ambiente externo das organizações (com 

ênfase em  inovação e objetivos). 

 



 216

De acordo com José Gonçalves das Neves4 e Kim Cameron e Robert Quinn5, as 

empresas devem identificar seus objetivos estratégicos, identificar o perfil de sua cultura e 

desenvolver as dimensões que estão com menor orientação, segundo a percepção de seus 

funcionários, em todos os níveis. Somente a identificação do perfil cultural, aliada à definição 

dos objetivos estratégicos, poderá orientar as empresas segundo o melhor perfil cultural para 

se obter participação e coesão (cultura de apoio), crescimento e rapidez (cultura de inovação), 

produtividade e planejamento (cultura de objetivos) e informação e estabilidade (cultura de 

regras). Segundo os autores, não basta que apenas as lideranças tenham uma percepção de 

cultura. Todos os funcionários devem mostrar um consenso  para que os objetivos estratégicos 

sejam alcançados. 

 

Corroborando o modelo dos valores contrastantes, os resultados da pesquisa 

mostraram que  a falta de orientação em uma determinada dimensão pode contribuir para a 

falta de percepção em outras dimensões culturais devido a ampla correlação que as dimensões 

de cultura organizacional apresentam entre si, com fatores de correlação que fariam de 0,65 a 

0,80.  A empresa “C” apresentou menores orientações nas dimensões apoio e inovação, o que 

sinaliza menor flexibilidade para mudanças, exatamente como explicita o referido modelo. A 

empresa “D” que apresentou menores índices nas dimensões regras e objetivos, tem menor 

orientação ao controle, que também corrobora a proposta do referido modelo. 

 
 
8.1.2 Os Papéis Desempenhados pela Gestão de Pessoas 
 
 

Analisando-se os resultados das pesquisas de gestão de pessoas, verificou-se que a 

empresa “A” apresenta médias significativamente superiores, em todos os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas, como aborda a obra de Dave Ulrich6. Os funcionários 

e gestores dessa organização têm maior percepção dos papéis desempenhados pela gestão de 

pessoas, do que os funcionários e gestores das demais empresas. A empresa “E” apresentou 

maior média na dimensão mudança, em relação à média do conjunto. A empresa “B” 

apresentou médias significativamente inferiores no papel de parceiro estratégico, enquanto a 

empresa “C” apresenta médias significativamente inferiores nas dimensões contribuição, 

infra-estrutura e mudança. Da mesma forma, a empresa “D” apresenta os papéis de 

                                                
4 NEVES, José Gonçalves das. Opus Citatum. 
5 CAMERON, Kim, QUINN, Robert. Opus Citatum 
6 ULRICH. Dave. Opus Citatum. 
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administração da contribuição e infra-estrutura com médias significativamente inferiores ao 

conjunto.   

 

Os dados dos questionários de gestão de pessoas da empresa “A” apresentaram o 

maior grau de consenso em todas as dimensões analisadas, o que representa que essa empresa 

apresenta maior ênfase no desempenho dos referidos papéis, segundo a percepção dos 

funcionários e gestores.  A empresa “F” apresentou maiores desvios (menos consenso) no 

papel de promover a contribuição dos funcionários; a empresa “D” teve o menor consenso no 

papel de parceiro estratégico e de administração da mudança e a empresa “B” apresenta 

maiores desvios-padrão e menor consenso na percepção sobre a administração da infra-

estrutura da empresa, que é desempenhado pelos especialistas administrativos. 

 

Seguindo a mesma tendência da cultura organizacional, todas as empresas pesquisadas 

apresentam a percepção de desenvolvimento de múltiplos papéis desempenhados na gestão de 

pessoas (ou recursos humanos), embora algumas empresas apresentem médias 

significativamente superiores que outras empresas mas tenham a mesma estrutura funcional, 

como foi analisado anteriormente. 

 

Os resultados dos questionários de gestão de pessoas delinearam diferentes perfis dos 

papéis desempenhados pela gestão de pessoas nas organizações pesquisadas. Estas empresas 

apresentam diferentes orientações, que variam de acordo com a organização, confirmando 

assim a segunda hipótese do presente estudo. 

 

Da mesma forma que a cultura organizacional, a pesquisa mostrou que uma empresa 

pode desenvolver fortes orientações nos quatro papéis de gestão de pessoas. A empresa pode 

ter forte foco estratégico através dos papéis de administração de estratégias (parceiro 

estratégico) e administração da transformação e da mudança. Ao mesmo tempo, a empresa 

pode ter forte foco no operacional, através da administração da infra-estrutura e administração 

da contribuição dos funcionários. Por outro lado, as empresas podem reforçar seus processos 

através da administração de estratégias e da administração da infra-estrutura e ao mesmo 

tempo enfatizar o lado pessoal, através dos papéis da administração da transformação e 

mudança e da administração da contribuição dos funcionários. 
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Os papéis desempenhados pela gestão de pessoas também se relacionam entre si, com 

coeficientes que variam entre 0,56 a 0,77. Logo, a baixa ênfase em um dos papéis pode 

contribuir para a baixa orientação em outro papel desempenhado pela gestão de pessoas das 

empresas pesquisadas, como foi demonstrado pelos resultados da empresa “C”, que 

apresentou baixa orientação nos papéis de administração da contribuição, administração da 

mudança e administração da infra-estrutura. 

 

8.1.3 Cultura Organizacional, os Papéis da Gestão de Pessoas e Variáveis Sociais 
  
 

A comparação dos dados das variáveis cultura organizacional e os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas com outras variáveis sociais (sexo, idade, 

escolaridade, área de formação, experiência profissional, tempo na organização, área de 

atuação e cargo), mostrou que  o sexo, a área de atuação e o cargo influenciaram a cultura 

organizacional das empresas pesquisadas. Essa variabilidade apresentada na cultura 

organizacional é originada das diferentes experiências que são vivenciadas dentro do 

ambiente organizacional. Essas diferentes experiências geram mentalidades que são 

compartilhadas pelos membros do mesmo grupo e dão origem às suas certezas tácitas 

compartilhadas e também podem originar as subculturas, que são diferenças entre os 

principais valores e pressupostos básicos (certezas tácitas) dentro de uma mesma organização. 

 

A variabilidade dos perfis de cultura organizacional em relação à  área de atuação e 

cargo, corroboram uma vasta linha teórica, que possui fundamentos na antropologia. Tal 

corrente afirma que além de receber influências das experiências proporcionadas aprendizado 

organizacional, a cultura dos indivíduos é influenciada pelo ambiente externo às organizações, 

ou seja, o meio em que as pessoas vivem.  

 

Em relação aos papéis desempenhados pela gestão de pessoas, somente a área de 

atuação apresentou uma pequena variabilidade. As variáveis sociais apresentaram menor 

influência nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas do que na cultura organizacional.  

Desta forma, a hipótese 4, que relata que  perfil cultural e o papel desempenhado pela gestão 

de pessoas são influenciados por outras variáveis sociais, foi confirmada parcialmente, pois 

não foi apresentada variabilidade em todas as variáveis investigadas. Em algumas variáveis, 

embora tenha sido detectada alguma variabilidade, esta não pode ser confirmada por ter sido 

detectada em pequena parte da amostra. 
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Cabe também ressaltar, que a percepção das principais lideranças sobre as dimensões 

da cultura organizacional e os papéis desempenhados pela gestão de pessoas não apresentou 

variabilidade em relação ao conjunto de respostas dos demais funcionários. Esse resultado 

também confirma que o referencial teórico adotado, que enfatiza que o padrão cultural tem 

suas raízes nas lideranças das organizações, responsáveis pelas estratégias, políticas, 

procedimentos e valores adotados por cada organização. 

 

8.1.4 A Relação Mútua da Cultura Organizacional e os Papéis Desempenhados pela 
Gestão de Pessoas 
 
 

A relação mútua entre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas e a cultura 

organizacional foi confirmada através de diversas análises de regressão múltipla, que 

relacionaram cada uma das dimensões da cultura organizacional com o conjunto dos papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas e vice-versa. Os resultados mostraram que a cultura 

organizacional sofre influência dos papéis de gestão de pessoas de diferentes formas, com 

variâncias entre 48,4 % e 36,6%, sendo que a administração da contribuição dos funcionários 

e a administração da infra-estrutura são os papéis que mais exercem influência sobre a cultura 

organizacional.  

 

Os papéis desempenhados pela gestão de pessoas sofrem a influência da cultura 

organizacional, na ordem de 39,3% a 48,3%, sendo que apoio e objetivos, são os tipos de 

cultura que mais exercem influência sobre os referidos papéis.  

 

Assim sendo, o presente estudo conclui que  perfis de cultura organizacional e os 

papéis desempenhados pela gestão de pessoas que foram identificados nas organizações  

pesquisadas possuem influência mútua, ou seja, os diferentes perfis de cultura organizacional 

são explicados pelos papéis de gestão de pessoas e vice-versa. Verifica-se que  a organização 

“A”, que segundo a percepção dos respondentes da pesquisa, possui alta orientação em todos 

os papéis desempenhados pela gestão de pessoas, também possui alta orientação em todas as 

dimensões da cultura organizacional. 

 

As organizações “B” e “D” que possuem menor orientação de cultura de objetivos, 

também apresentam baixas orientações no papel de parceiro estratégico, pois conforme pode 
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ser verificado através das correlações apresentadas, o papel de parceiro estratégico é o que 

mais influencia a cultura de objetivos. 

 

Em outro resultado, a organização “D” apresentou a menor orientação da cultura de 

regras e conseqüentemente, possui a menor ênfase no papel de administração da infra-

estrutura dos funcionários. Conforme pode ser verificado, através das correlações, a cultura de 

regras recebe mais influências do papel de administração da infra-estrutura da empresa. 

 

Pode-se dizer também que a organização “C”, que tem  menor orientação de cultura de 

apoio, também apresenta a menor ênfase dada ao papel de administração da contribuição dos 

funcionários. Segundo as correlações apresentadas, a cultura de apoio é a que mais recebe 

influências do papel de administração da contribuição dos funcionários. 

 
A empresa “C”, que apresentou a menor orientação para a cultura de inovação, 

apresentou também baixa percepção quanto o papel da agente da mudança e administração da 

contribuição dos funcionários. Segundo as correlações apresentadas, o papel de administração 

da contribuição dos funcionários é o que mais influencia a cultura organizacional. 

 
Pode-se observar ainda, que a empresa a “F” possui alta orientação para apoio e 

objetivos e conseqüentemente, alta orientação para o papel de administração da contribuição 

dos funcionários. Ao mesmo tempo, a alta orientação para a cultura de objetivos enfatiza a 

alta orientação para o papel de parceiro estratégico. A alta orientação em objetivos e regras 

tem como conseqüências a percepção do papel da infra-estrutura da empresa em maior grau 

que a média (embora em menor grau que a empresa A).  

 

A Empresa “E” apresenta orientações em todas as dimensões de cultura organizacional 

com médias semelhantes ao conjunto (média das seis empresas pesquisadas) e da mesma 

forma, as médias dos papéis da gestão de pessoas apresentam a mesma tendência. 

 
Através das conclusões apresentadas, o presente trabalho conclui que os papéis 

desempenhados pela gestão de pessoas e as dimensões da cultura organizacional possuem 

influência recíproca. Essa reciprocidade confirma a hipótese 3 (H3), e as hipóteses secundárias 

“A” e “C”, enfatizando a idéia da cultura organizacional como determinante do 

comportamento organizacional, devendo ser considerada como uma variável importante nas 

organizações modernas, que necessitam de estrutura mais flexíveis e condução de 
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permanentes  processos de mudança que permitam e adaptação ao ambiente que estão 

inseridas.  

 
 

8.2 SUGESTÕES 
 
 

As empresas estudadas apresentaram diferentes perfis de cultura organizacional e 

diversas orientações em relação aos papéis desempenhados pela gestão de pessoas. Assim 

sendo, esta seção tem como objetivo apresentar algumas sugestões que possam contribuir para 

que as dimensões da cultura organizacional sejam trabalhadas, de forma que atuem de forma 

balanceada, proporcionando às empresas características de flexibilidade com ênfase em 

participação, coesão, rapidez e crescimento, sem perder os controles necessários para a 

estabilidade, informação, planejamento e produtividade. Em relação à gestão de pessoas, as 

sugestões visam contribuir para  que os papéis da gestão de pessoas sejam trabalhados com 

balanceamento entre os focos estratégico e operacional e ao mesmo tempo nos focos entre 

processos e pessoal. 

 

Esta seção também objetiva apresentar sugestões para futuras pesquisas, que possam 

contribuir para o desenvolvimento teórico e metodológico dos estudos sobre gestão de 

pessoas e cultura organizacional. 

 

De acordo  com os resultados demonstrados pela pesquisa, que evidenciaram a mútua 

relação entre os papéis desempenhados pela gestão de pessoas e o perfil das dimensões da 

cultura organizacional, faz-se necessário que a cultura organizacional seja considerada pelas 

empresas, como variável importante para o exercício dos múltiplos papéis que são 

desempenhados pela gestão de pessoas. Através do exercício desses papéis, uma empresa 

poderá alinhar ou adequar sua cultura, de acordo com os seus objetivos estratégicos.  

 

No entanto, não faz parte da pesquisa demonstrar um determinado modelo de gestão,  

que possibilite a mudança cultural ou proporcione melhor desempenho dos múltiplos papéis 

da gestão de pessoas, nem ao menos criticar o processos de gestão de pessoas e o perfil das 

dimensões da cultura organizacional das empresas pesquisadas. Faz-se presente somente um 

estudo acadêmico, através de um método específico, dentro de sua delimitação ou campo de 
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atuação do conhecimento e temporalidade. Outros estudos podem comprovar, refutar ou 

complementar as sugestões aqui apresentadas. 

 

Em relação à cultura organizacional, as empresas que apresentam menor orientação 

para apoio, como a empresa “C”, devem enfatizar a flexibilidade, com o lado interno da 

organização tendo como objetivo a manutenção da coesão e o empenho das pessoas. Nessa 

empresa é importante desenvolver a participação, confiança e o sentimento de grupo para que 

as pessoas sejam motivadas. Para tanto, a liderança deve fomentar o trabalho de grupo com o 

desenvolvimento do potencial humano e envolvimento das pessoas.  

 

Para fortalecer a cultura da inovação, outra dimensão que a empresa “C” também 

apresenta menor orientação, as principais lideranças devem valorizar a flexibilidade e a 

mudança, centrando a atenção nas exigências do ambiente externo como crescimento, 

captação de recursos, crescimento e aumento no volume de negócios.  

 

Para desenvolvimento da cultura de objetivos, uma característica pouco percebida 

pelas empresas “B” e “D”, as principais lideranças devem enfatizar a produtividade, 

desempenho, alcance de objetivos e competição, orientando todos os níveis da empresa para 

tarefas. Para desenvolvimento da cultura de regras, a empresa “D” também deve valorizar a  

formalização, segurança, uniformidade, centralização em nome da estabilidade interna. A 

empresa precisa estabelecer como fator de motivação, a segurança, a ordem, as regras e 

normas de funcionamento parametrizadoras do funcionamento organizacional. A liderança 

deve preocupar-se em garantir a estabilidade e segurança. 

 

Cabe mencionar que o fortalecimento ou ênfase nas dimensões citadas deve estar 

alinhado aos objetivos estratégicos de cada organização. Não existe cultura certa ou cultura 

errada. O importante é que as organizações desenvolvam em todos os níveis, valores e 

pressupostos básicos compatíveis com os seus objetivos. Como os pressupostos básicos são a 

essência da cultura, ou seja, a mentalidade comum, a mudança ou alinhamento de uma cultura 

organizacional exige ampla participação das lideranças e intensificação do processo de 

comunicação em todos os níveis da organização, de forma a promover a ampla disseminação 

da missão, visão e valores empresariais. 
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As outras empresas investigadas “E” e “F” apresentaram médias e desvios-padrão nas 

dimensões de cultura organizacional, semelhantes ao perfil geral do conjunto, mas podem ter 

suas dimensões fortalecidas de acordo com as observações acima citadas, desde que os 

objetivos estratégicos sejam considerados. 

 

Em relação aos papéis desempenhados pela gestão de pessoas, observa-se que a 

empresa “C”, que apresentou médias significativamente inferiores no papel de contribuição 

dos funcionários, pode aumentar a percepção de seus funcionários nesse aspecto através da 

ênfase às políticas e práticas que permitam o aumento do envolvimento e capacidade dos 

funcionários. Para tanto, essa empresa deve enfatizar atividades que privilegiem ouvir e 

responder aos funcionários, prover recursos aos funcionários.   

 

Em relação ao papel de parceiro estratégico, a empresa “B” apresentou menor 

percepção que o conjunto das demais empresas. Essa percepção pode ser aumentada através 

de atividades que permitam o ajuste das estratégias de gestão de pessoas à estratégia 

empresarial, ou seja, o diagnóstico organizacional. Entre essas atividades estão: o estímulo 

aos funcionários para analisar situações e buscar novas estratégias, participação em forças-

tarefas, a avaliação das habilidades do pessoal, a promoção do pensamento sistêmico e a 

deliberação sobre o desenvolvimento dos valores, missão e planejamento empresarial. 

 

A empresa “D” apresentou menor percepção em relação ao papel desempenhado pelos 

gestores de pessoas na administração da infra-estrutura da empresa. Esse papel pode ser 

fortalecido através de atividades que promovam reengenharia dos processos da organização, 

realização de análise salarial, introdução de novos programas, fornecimento de treinamentos, 

reclassificação e promoção de pessoal, e todas atividades que forneçam mais serviço, melhor 

qualidade e maior acessibilidade, o que ressalta em custo mais baixo e aumento da satisfação 

do cliente. 

 

A empresa “C” apresentou menor percepção em relação ao papel desempenhado pelos 

gestores de pessoas como administradores da transformação e da mudança. Assim sendo, essa 

empresa pode reforçar esse papel através de atividades que permitam a criação de uma 

organização renovadora. Para tanto, essa empresa deve promover atividades que permitam 

assegurar a capacidade para mudança. Essas atividades são: a análise da competência, 

formação de equipes de desenvolvimento, desenho da organização, redefinição dos sistemas e 
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processos. São todas as atividades que ajudem aos gerentes a condução dos processos de 

mudança. 

 

As empresas “E” e “F” que apresentaram médias sem diferenças significativas em 

relação ao conjunto em todos os papéis analisados, também podem reforçar os papéis 

desempenhados pelos gestores de pessoas ou de recursos humanos. O reforço desses papéis 

implicará na maior percepção dos objetivos e estratégias empresariais por parte de toda a 

organização e conseqüentemente maior motivação, envolvimento dos funcionários, maior 

produtividade e melhores resultados. 

 

Cabe ainda ressaltar, que os resultados mostraram que algumas variáveis sociais 

influenciam o perfil das dimensões da cultura organizacional, como sexo, área de atuação e 

cargo ocupado. Esses resultados enfatizam a necessidade de consideração dessas variáveis, 

quando se identifica o padrão cultural de uma empresa e procura-se alinhar o perfil cultural 

aos objetivos desejados. Em outras palavras, essas variáveis devem ser consideradas durante 

os processos de mudança, para que sejam evitados os conflitos e  diferenças de percepção, 

entre diferentes áreas de uma mesma organização. Para tanto, a intensificação do processo de 

comunicação entre as diferentes áreas, com a participação da liderança são condições 

fundamentais para que a variabilidade detectada pela pesquisa, não contribua o surgimento de 

conflitos culturais.  

 

A pequena variabilidade apresentada pela área de atuação nos papéis desempenhados 

pela gestão de pessoas, embora não seja significativa, pode ser solucionada através do 

direcionamento dos processos de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, que 

passem a considerar  essas variáveis, de forma que os múltiplos papéis sejam desempenhados 

com foco na missão, visão e valores da organização. É necessário ressaltar que uma das 

principais funções dos múltiplos papéis da gestão de pessoas é o alinhamento e mudança da 

cultura organizacional, de forma a proporcionar a adaptação necessária que as empresas 

precisam para operar num ambiente em permanentes mudanças. Assim sendo, a gestão de 

pessoas, deve considerar as variáveis sociais, em todos os papéis desempenhados pela gestão 

de pessoas e todos os processos que tenham como objetivo a mudança do comportamento 

organizacional. 
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Em última instância, o trabalho tem como objetivo apresentar sugestões para futuras 

pesquisas. O tema cultura organizacional é complexo, sendo considerado atualmente como 

variável importante para a competitividade dentro das organizações. Dentro desse contexto, a 

gestão de pessoas adquire cada vez mais relevância, sendo responsável pela mudança da 

cultura organizacional, com o objetivo de proporcionar melhor desempenho.  

 

Para maior compreensão da cultura organizacional como variável indispensável para a 

competitividade, é necessário que o desempenho das organizações estudadas também seja 

avaliado nas próximas pesquisas, proporcionando assim uma contribuição para os estudos 

sobre o tema, ou seja, um estudo que possa relacionar a gestão de pessoas, cultura e 

desempenho organizacional. Embora a variável desempenho não tenha sido investigada no 

presente trabalho, a empresa  que “A”  que apresentou as maiores ênfases nas dimensões de 

cultura organizacional e nos papéis desempenhados pela gestão de pessoas, é uma empresa 

considerada como líder de mercado, destacando-se devido ao seu desempenho financeiro. 

 

 Cabe ainda ressaltar, a sugestão para estudos que complementem a metodologia 

quantitativa com a metodologia qualitativa, isto é, a coleta de dados através de entrevistas, 

dinâmicas de grupo e observações clínicas do ambiente pesquisado. Embora a pesquisadora 

tenha privilegiado a metodologia quantitativa, a mesma teve a oportunidade de observar os 

ambientes pesquisados, durante a coleta dos dados. O comportamento organizacional da 

empresa “A” , através de seus funcionários e gestores, reflete a cultura organizacional forte, o 

ambiente acolhedor, voltada para a inovação e criatividade, dados estes que também foram 

confirmados através dos questionários. Outra sugestão seria a possibilidade de estudo de 

gestão de pessoas e cultura organizacional entre empresas de diferentes segmentos, de forma a 

comparar percepções entre profissionais de diferentes áreas de formação e experiências 

profissionais, diversidade esta que poderá contribuir para o desenvolvimento dos estudos 

sobre o tema em questão. 
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APÊNDICE A – Questionário 
 
 

Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional: um estudo em Academias de Ginástica 
 
Leia as instruções antes de continuar: nas páginas seguintes encontram-se pequenas descrições que podem ser 
próprias (características) da sua organização. Em relação a cada uma, deverá indicar o grau em que a mesma se 
aplica à sua organização, assinalando o quadro que está sob a palavra apropriada. Por favor, pense na sua 
organização como um todo. A sua avaliação não deve portanto, limitar-se à direção, departamento ou área em 
que trabalha no dia-a-dia, mas basear-se na sua visão geral da empresa. A sua resposta indica o grau em que tal 
descrição é apropriada para descrever sua organização. Deverá escolher entre: De modo nenhum, raramente, 
um pouco, bastante, muito, muitíssimo. 
Exemplo: Objetivos claros.   
Se você pensa que objetivos claros são muitíssimo típicos na sua organização, então assinale o quadro que se 
encontra sob a palavra muitíssimo. 
 

 de modo 
nenhum 

raramente um 
pouco 

bastante muito muitíssimo 

1. assumir riscos em 
inovações 

      

2.compreensão mútua       

3. objetivos claros       

4. unidade de comando       

5. obediência às normas       

6. ênfase na realização de 
tarefas 

      

7.comunicação/contato 
informais 

      

8. auto-responsabilização pelo 
desempenho 

      

9. regras formalmente 
impostas 

      

10.abertura à crítica       

11.padrões elevados de 
desempenho 

      

12.trabalho recompensado       

13. vanguarda de tecnologia       

14.procedimentos 
estabelecidos 

      

15.aceitação de erro       

16.flexibilidade       

17.formalização       

18.apoio aos colegas       

19.adesão às novas idéias       

20.confiança mútua       

21.eficiência       

22.avaliação do desempenho       

23.controle dos procedimentos       

24. apoio nas resoluções dos 
problemas de trabalho 

      

25.harmonia de       
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relacionamento 

26.rigidez       

27.ambiente agradável de 
trabalho 

      

28.apoio na resolução de 
problemas não relacionados 
com o trabalho 

      

29.abertura a novas idéias       

30.funções claras e definidas       

31.procura de novos 
clientes/mercados 

      

32.clima familiar       

33.pioneirismo       

34.respeito pela autoridade       

 
2ª Parte 
Leia as instruções antes de começar 
Nas páginas seguintes apresentamo-lhes um conjunto de afirmações relacionadas com a gestão de pessoas, que 

devem ser respondidas apenas com uma palavra. A escolha desta depende da opinião de cada funcionário acerca 

da sua empresa como um todo e não somente da direção, departamento ou área onde habitualmente trabalha. 

Assinale o quadro que se encontra sob a palavra escolhida. 
 
Para as questões de 1 a 12, responda com:  
Discordo totalmente, discordo, discordo ligeiramente, concordo ligeiramente, concordo, concordo 
totalmente. 
Para as questões de 13 a 45 responda com: 
Nunca, raramente, por vezes, com freqüência, quase sempre, sempre 
 
Pense na sua empresa como um todo 
 Discordo 

totalmente 
discordo Discordo 

ligeiramente 
Concordo 

ligeiramente 
concordo Concordo 

totalmente 

1. a organização estimula o 
desenvolvimento das pessoas 

      

2. a maioria dos trabalhadores 
conhece a política salarial 

      

3. os benefícios são iguais 
para todos os membros 

      

4.os gestores disseminam a 
missão, valores e visão de 
futuro. 

      

5. além dos coordenadores, 
existem gerentes que avaliam 
e gerenciam as habilidades 
dos funcionários 

      

6. existe treinamento 
adequado ao cargo 

      

7.os conteúdos dos 
treinamentos são 
essencialmente práticos 

      

8.os objetivos da gestão de 
pessoas são influenciados pelo 
contrato de trabalho ou CLT 
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9.os colegas pressionam-se 
mutuamente para melhora do 
desempenho 

      

10.na seleção de pessoas, ser 
conhecido de alguém facilita a 
escolha 

      

11.da mesma forma que em 
número de matrículas 
vendidas, a organização tem 
objetivos a atingir em gestão 
de pessoas. 

      

12.os objetivos relacionados à 
gestão de pessoas são 
percebidos por todos os 
elementos da organização. 

      

 
Com que freqüência... 
 nunca raramente às vezes com 

freqüência 
quase 

sempre 
Sempre 

13.os objetivos da gestão de pessoas 
são divulgados para toda a 
organização 

      

14.as tarefas que cada um tem que 
executar estão definidas por escrito, 
inclusive planos de aula e rotinas 
administrativas 

      

15.o recrutamento interno tem 
preferência sobre o recrutamento 
externo 

      

16.existem testes práticos para a 
seleção de pessoas 

      

17. a formação profissional 
responde às necessidades da 
empresa e de seus clientes 

      

18.os gestores  estão disponíveis 
para ouvir os empregados 

      

19. a evolução dentro da empresa 
depende do resultado da avaliação 
de desempenho 

      

20.a organização realiza pesquisas 
para medir o grau de satisfação de 
seus funcionários 

      

21. na seleção, o que mais importa é 
a formação escolar 

      

22.existem prêmios por 
resultados/competência profissional 

      

23.a evolução dentro da empresa 
depende do tempo de casa 

      

24.nos aumentos salariais, o 
desempenho é levado em 
consideração 

      

25.os chefes elogiam quem faz um 
bom trabalho 

      

26.na seleção de pessoas, a empresa       
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utiliza apenas entrevista 

27. existem testes teóricos para 
seleção de pessoas 

      

28.na seleção de pessoas, a empresa 
utiliza apenas a análise curricular 

      

29. a organização incentiva os 
trabalhadores a aumentarem o nível 
de instrução e conhecimentos 

      

30.a atualização profissional 
melhora o desempenho das pessoas 

      

31.o resultado da avaliação é 
comunicado  pelas chefias e 
coordenações à pessoa avaliada 

      

32.o funcionário recém-admitido é 
informado pelo chefe, dos aspectos 
da organização e do trabalho 

      

33.na justificação das faltas, a 
empresa tem consideração com os 
problemas dos funcionários 

      

34. os dirigentes procuram dirimir 
conflitos e promover um ambiente 
de bem-estar 

      

35.os funcionários têm liberdade 
para contestar a avaliação de 
desempenho 

      

36. na seleção de pessoas, o mais 
importante é a experiência 
profissional 

      

37. a empresa  está sempre 
descobrindo novas maneiras de se 
fazer as coisas 

      

38. para a empresa a qualidade é 
fundamental 

      

39. a empresa  está sempre 
implementando novos serviços para 
satisfazer os clientes 

      

40. a empresa gosta de ser sempre 
uma das primeiras do ramo a 
implementar as mais recentes 
novidades. 

      

41. a empresa sempre apresenta os 
planos para os funcionários 
alcançarem seus objetivos 

      

42. as mudanças são incentivadas e 
acompanhadas pela direção e 
coordenações.  

      

43. a empresa pesquisa mercado e 
faz análise salarial 

      

44. a empresa mobiliza e busca a 
participação de todos para analisa 
situações e buscar novas estratégias 

      

45. todos conhecem e possuem a 
mesma visão dos principais 
objetivos da empresa. 
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Informações do Respondente: 
 
Idade:______    Sexo: (   )Masculino; (   )Feminino 
 
Escolaridade:  
(   ) ensino fundamental 
(   ) ensino médio 
(   ) superior em ______________ 
(   ) Pós-graduação  em_________________ 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
 
 
Cargo:________________________________ 
 
Área de Formação _________________________________ 
(curso/universidade que cursou) 
 
Área de Atuação___________________________________ 
(departamento que trabalha) 
 
 
 
 

 

Tempo na organização: 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) entre 1 e 2 anos 

(  ) entre 2 e 5 anos 

(   ) entre 5 e 10 anos 

(   ) mais de 10 anos 

Experiência Profissional: 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) entre 1 e 2 anos 

(  ) entre 2 e 5 anos 

(   ) entre 5 e 10 anos 

(   ) mais de 10 anos 


