
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Lidiane de Medeiros Lucena 

DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS DA REDE 
PRIVADA DE NATAL/RN 

Natal 
2008



DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS DA REDE 
PRIVADA DE NATAL/RN 

LIDIANE DE MEDEIROS LUCENA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Administração. 

Orientador: José Arimatés de Oliveira, Dr. 

Natal 
2008 





LIDIANE DE MEDEIROS LUCENA

DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS DA REDE 
PRIVADA DE NATAL/RN 

Natal, ____ de _______________ de 2008. 

______________________________________ 
José Arimatés de Oliveira, Dr. 

Orientador 

________________________________________ 
Examinador 

________________________________________ 
Examinador 



Aos meus pais Iris e Maurílio. 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado a vida, a perseverança e serenidade 

suficientes para chegar até aqui. 

Aos meus pais, Iris e Maurílio, que não mediram esforços para me ajudar e me 

incentivar a seguir o caminho certo da vida e com amor e dedicação me ensinaram todo o 

conhecimento necessário para a vida. 

A todos os meus familiares que direta ou indiretamente sempre me incentivaram a 

lutar pelos meus objetivos de forma honesta e vibrante. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte por ter me dado a estrutura necessária 

para atingir mais esse objetivo. Ao meu orientador José Arimatés de Oliveira e pelas 

orientações e amizades sinceras. Como também a todos os professores do Programa que me 

auxiliaram na busca incessante pelo conhecimento. 

A todos que fazem parte dos três hospitais pesquisados que me deram apoio para a 

realização desse trabalho. 

A todos os meus amigos e ao meu namorado Gustavo, que sempre puderam estar ao 

meu lado me dando forças e me incentivando a conquistar meus ideais. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram de alguma forma no meu 

aprendizado pessoal e profissional, um muito obrigado. 



"O que conduz o mundo é o 
espírito e não a inteligência." 

Antoine de Saint-Exupéry 



RESUMO

As peculiaridades presentes no ser humano são observadas a partir da manifestação de sua 

cultura. Estas manifestações podem ser influenciadas pelo contexto social do indivíduo. A 

cultura nacional é uma destas influências. A brasileira, por exemplo, possui alguns traços 

nacionais peculiares ao seu povo que amenizam a sua complexidade e pluralidade. Estes 

traços podem se tornar influentes na cultura organizacional, através da manifestação das 

práticas e dos valores utilizados pela organização. Diante disso, o presente trabalho teve como 

objetivo diagnosticar a cultura organizacional dos hospitais, enfatizando as práticas e os 

valores organizacionais e a percepção dos colaboradores sobre a cultura organizacional. A 

metodologia utilizada na pesquisa foi de caráter descritivo e explicativo. A pesquisa ocorreu 

através da aplicação do Instrumento Brasileiro para a Avaliação da Cultura Organizacional – 

IBACO, com 283 sujeitos distribuídos em três hospitais da rede privada de Natal/RN. As 

evidências encontradas pelo estudo foram analisadas através do software estatístico SPSS, 

com as técnicas multivariadas de análise fatorial, análise de aglomerados e análise 

discriminante. A partir dessas análises, foram obtidos cinco fatores distribuídos entre práticas 

e valores apresentados pelo IBACO, que foram: as práticas de recompensa e treinamento; 

integração externa e promoção do relacionamento interpessoal; e, os valores de satisfação, 

bem-estar e cooperação dos empregados e profissionalismo competitivo. Os grupos 

encontrados na análise apresentaram divergências de opinião quanto às práticas e os valores 

utilizados nos hospitais. Concluiu-se, portanto, que o Hospital A apresentou uma cultura mais 

proativa e voltada mais para a satisfação e bem-estar dos funcionários. Já os outros dois 

hospitais apresentaram culturas semelhantes, com limitações quanto à valorização do bem-

estar e da cooperação entre os colaboradores, porém com uma boa prática do relacionamento 

interpessoal. 

Palavras-chave: Cultura organizacional. Cultura hospitalar. Práticas e valores organizacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da cultura em três organizações da área da saúde é o propósito principal 

dessa pesquisa. Diagnosticar a cultura organizacional hospitalar é a proposta do trabalho que 

está dividido em cinco partes principais. Como foco inicial, está a contextualização e o 

problema de pesquisa, enfatizando a cultura, a cultura nacional e a organizacional como 

fatores relacionados às atitudes dos indivíduos. Além disso, o objetivo geral e os específicos 

são expostos, juntamente com a justificativa do trabalho. 

Na segunda parte, consta o referencial teórico abordando vários conceitos do termo 

“cultura”, as características e os traços nacionais da cultura brasileira; os conceitos, a 

importância e as práticas e valores vinculados à cultura organizacional; como também 

características da organização hospitalar. A terceira refere-se à metodologia utilizada na 

pesquisa, abordando a caracterização da pesquisa, a população e amostra, os dados e 

instrumento de coleta, o tratamento estatístico e a forma de análise.  

Logo após, está a análise e discussão dos resultados com a apresentação e 

interpretação das análises estatísticas realizadas. Posteriormente, estão as considerações finais 

com os achados e as sugestões de pesquisa. Em seguida, apresentam-se as referências e os 

anexos do trabalho. 

1.1 Contextualização e Problema 

A cultura é uma característica humana desenvolvida a partir de uma sociedade, de 

forma a manifestar um atributo geral da humanidade. Algumas atitudes culturais são criadas e 

desenvolvidas através da comunicação e da cooperação entre os indivíduos. Essas atitudes são 

manifestadas em vários aspectos da vida, como por exemplo, nas crenças, nos rituais, nos 

modos de sobrevivência, nos valores, entre outros. Assim, o ser humano desenvolverá sua 

cultura dependendo da criação que recebeu da família, das experiências que obteve, das suas 

crenças e valores, como também da sua personalidade. 

O processo de desenvolvimento social de um povo, também, está atrelado a outros 

fatores mais globais como: a história do país, a economia desenvolvida, a política, a formação 

e evolução dos povos que o originaram. A cultura de um país é importante para o 

entendimento de certas peculiaridades presentes nas crenças e valores de uma sociedade. Isto 
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pode ser evidenciado pelo fato das estruturas sociais, as leis, os rituais e as ideologias de uma 

nação influenciarem no coletivo humano de forma a caracterizar os traços formadores de seu 

povo.  

Dessa forma, a cultura desenvolvida por uma nação terá influência na conduta de uma 

organização por ter, vinculados à empresa, diversos elementos ligados às atitudes dos seres 

humanos. O homem é o principal agente impulsionador da organização. É ele quem afeta a 

produção, sendo o realizador das tarefas organizacionais, o estimulador e criador dos 

objetivos da organização. Assim, o indivíduo, ao entrar na vida profissional, leva consigo 

valores e crenças inerentes a sua formação, bem como características peculiares presentes na 

comunidade e na sociedade como um todo. Portanto, esse indivíduo além de chegar já com 

uma cultura de vida, incorpora a cultura organizacional, influenciando e sendo influenciado 

pela cultura da organização na qual faz parte. 

A cultura da empresa, então, passa a servir para seus membros como uma referência, 

de maneira tal que os padrões e as regras estejam esclarecidos de forma que os indivíduos 

compreendam como devem se conduzir na organização. A difusão ampla e intensa da cultura 

organizacional pelos colaboradores faz com que eles possam agir em prol dos objetivos 

organizacionais. Deste modo, os aspectos comportamentais do ser humano, unidos à cultura 

organizacional, fazem com que a organização apresente elementos únicos que a auxiliam em 

um maior desempenho dos seus colaboradores. 

As organizações também podem apresentar além da sua cultura oficial, algumas 

subculturas presentes nos subgrupos das profissões, dos departamentos ou dos setores. Esses 

subgrupos podem existir pelo fato de cada profissão apresentar diferentes visões sobre a 

organização, além de ter experiências diferentes dos demais em relação ao trabalho 

desempenhado. Cada setor pode desenvolver uma subcultura ao construir e interagir de forma 

diferente a cultura utilizada pela organização, como por exemplo, as áreas administrativas, de 

enfermagem, nutrição e farmácia utilizadas em hospitais. 

No entanto, as organizações perpassam por diversas mudanças que estão envolvidas 

no mundo globalizado e turbulento. Assim, para continuarem no mercado competitivo 

contemporâneo, as empresas necessitam sofrer algumas mudanças em suas estruturas e 

estratégias, como também em alguns elementos da sua cultura. Para isso, é de fundamental 

importância estudar a cultura organizacional, verificando quais desses elementos são os 

maiores influenciadores para que essa transformação ocorra sem acarretar maiores impactos à 

empresa como um todo. Essa preocupação deve ocorrer, principalmente pelo fato da 
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organização ser um sistema aberto que pode ser permeável e receptivo por outras culturas 

externas. Além disso, para que a cultura organizacional seja aprendida, desenvolvida e 

construída pelo indivíduo, é necessário que seus valores e práticas sejam conhecidos por 

todos. 

Um hospital é uma organização que apresenta uma grande complexidade na sua infra-

estrutura, nos seus processos, nos seus recursos e também na sua cultura. Seu objetivo 

primordial é recuperar a saúde do paciente de forma física e mental. Assim, trata-se de uma 

organização com uma diversidade de serviços, setores e profissionais tendo o intuito de 

melhorar a excelência e a qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

A complexidade funcional na qual a organização hospitalar faz parte, apresentando 

várias áreas/subáreas em sua estrutura, uma gama de especialidades presentes nos recursos 

humanos, com indivíduos de todas as classes sociais, de diversas profissões interagindo para 

um melhor funcionamento da organização, denota a sua diversidade cultural. Um hospital 

privado também apresenta suas peculiaridades por ter interesses administrativos diferentes de 

hospitais públicos e filantrópicos. Portanto, caracterizar sua cultura organizacional, através 

das suas práticas e valores auxilia aos seus membros terem de forma clara os objetivos a que 

devem alcançar. Conseqüentemente, esse esclarecimento auxilia a minimizar a divergência de 

conflitos entre os atores pertencentes à organização: pacientes, profissionais, fornecedores e 

diretores. 

Diante disso, diagnosticar a cultura organizacional na organização hospitalar 

transforma o problema central do estudo na pergunta: “Como a cultura organizacional pode 

ser caracterizada em hospitais?”. 

1.2 Objetivos 

a) Geral 

- Diagnosticar a cultura organizacional em três hospitais da rede privada de Natal/RN. 

b) Específicos 

- Caracterizar os colaboradores dos hospitais; 

- Caracterizar a cultura organizacional de cada hospital; 
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- Identificar as práticas e os valores utilizados pelos hospitais; 

- Verificar a relação existente entre a percepção dos colaboradores e a cultura dos hospitais. 

1.3 Justificativa 

A cultura organizacional é um elemento que intenciona a solução de dois problemas: a 

manutenção da integração interna, para garantir a habilidade de adaptação e o funcionamento 

diário da organização; e a adaptação ao meio ambiente em que está inserida, sobrevivendo e 

crescendo com o surgimento das adversidades (SCHEIN, 1992). Assim, quando existe 

consenso entre os dois, a organização tem uma maior probabilidade de atingir seus objetivos. 

Isto é, para a organização atingir os resultados almejados é preciso que os valores e as práticas 

que a regem estejam em conformidade com seus objetivos e suas estratégias e que, a cultura 

da empresa esteja disseminada a todos os seus membros de forma homogênea e com o 

propósito de atingir a melhoria contínua em suas atividades. 

Conhecer a cultura de uma organização é importante para que ela passe a ser utilizada 

como uma estratégia de melhoria para a organização. Dias (2003) afirma que o estudo da 

cultura organizacional dá subsídios para a compreensão de interesses de grupos determinados, 

das relações de poder presente nas organizações, nos comportamentos contraditórios dos 

membros, como também nas regras estabelecidas que não sejam regulamentadas. Portanto, ao 

ser identificado os valores e as práticas que regem a organização, torna-se mais fácil detectar 

o impacto que a cultura pode ter no funcionamento da empresa. Dessa forma, para aprimorar 

o desempenho, as organizações necessitam ter atitudes que disseminem a cultura 

uniformemente, ou seja, que os valores que regem a organização sejam bem difundidos e 

compartilhados por todos os seus membros.  

A complexidade que rege um hospital em termos tanto estrutural como de diversidade 

profissional, traz o estudo da cultura organizacional como de grande importância tanto para as 

organizações pesquisadas quanto para a ciência. Isso é válido na medida em que a cultura 

trazida pelas diversas profissões influencia diretamente na cultura de cada organização de 

saúde, como também na estrutura de cada setor hospitalar. Cada tipo de profissional que 

compõe uma organização apresenta um padrão e uma visão do mundo de forma particular, 

pois cada profissão possui uma linguagem, uma maneira de ver o ambiente dependendo das 
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experiências de trabalho que cada indivíduo teve em sua vida (MOTTA; VASCONCELOS, 

2002). 

Para o meio acadêmico, a presente pesquisa serve de subsídio para compreender 

melhor o setor da saúde, em especial a organização hospitalar.  Isso é evidenciado por esse 

setor ser ainda pouco explorado no meio acadêmico, principalmente ao se deter à área do 

comportamento humano. Durante a realização da pesquisa foram encontrados poucos estudos 

nas revistas das áreas de administração e saúde, apontadas pelo portal de periódicos da capes, 

nos âmbitos nacionais e internacionais relacionados ao tema da cultura hospitalar. 

O estudo da cultura organizacional em três hospitais aumenta a proporcionalidade dos 

valores e práticas utilizados em hospitais. Portanto, também é um fator que contribui para a 

construção da ciência, visto que se trata de um serviço ligado à saúde humana, de grande 

complexidade. Do mais, ao se pesquisar mais de uma organização ligada ao setor, é possível 

perceber quais as profissões que estarão mais atreladas à formação e ao desenvolvimento 

desses valores empregados pelo hospital. Tais informações também auxiliam os hospitais a 

desenvolverem práticas que melhorem a qualidade da assistência à saúde oferecida para a 

sociedade em geral. 

A motivação da pesquisadora se faz presente por ser um tema vinculado à área do 

comportamento humano nas organizações. Assim, estudar as peculiaridades do ser humano, 

presente tanto em sua profissão como em seu ambiente de trabalho, torna-se um fascínio para 

a pesquisa. Além disso, a presente pesquisa faz parte de um projeto de estudo desenvolvido 

em hospitais de Natal/RN, sob a supervisão do Professor Doutor José Arimatés de Oliveira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta parte do trabalho, é apresentada a revisão da literatura com o objetivo de abordar 

os conhecimentos necessários para embasar as idéias propostas nesta pesquisa. Para tanto, são 

utilizadas abordagens sobre os conceitos de cultura, de um modo geral, enfatizando as 

características e os traços nacionais da cultura do Brasil. Além de abordar os conceitos, a 

importância, os valores e práticas inerentes à cultura organizacional e as características de 

uma organização hospitalar.  

2.1 Cultura 

A complexidade do termo “cultura” deixa espaço para várias interpretações e 

vinculações ao seu respeito. Os conceitos abordados comportam várias definições advindas de 

áreas como a Antropologia e a Sociologia. Os pesquisadores da área não apresentam um 

consenso relacionado ao emprego do termo cultura, ou seja, a imprecisão originada do termo 

deixa margem para várias possibilidades teóricas e metodológicas sobre o seu estudo.  

A utilização do termo cultura, nas Ciências Sociais, deu início com os antropólogos 

que a abordaram como estruturas que guiam o comportamento dos indivíduos, chamada de 

Antropologia Cognitiva. Um dos autores que se destaca nesses estudos é Clifford Geertz. O 

referido autor coloca que a cultura foi iniciada após o avanço biológico do ser humano, ou 

seja, após a evolução dos mecanismos usuais de variação genética e seleção natural 

(GEERTZ, 1989).   

Quando a cultura é vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para controlar 

o comportamento humano, passa a fornecer o vínculo entre o que os homens são 

essencialmente capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um (GEERTZ, 

1989). Assim, a cultura pode ser vista como um elo entre o que o ser humano é, na essência, e 

o que ele pode ser. Para o autor, as concepções que regem a sociedade são as substâncias da 

cultura de cada um, portanto ao compreender a cultura de um povo passa-se a expor a sua 

normalidade, no entanto não ocorre a redução das particularidades inerentes a esse povo. 
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Outro autor que se destaca nos estudos da Antropologia é Edward Tylor (apud 

LARAIA, 2004). Ele considera que a cultura é advinda de vários hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade, como também qualquer capacidade na qual o ser 

humano possua diante disto. Como exemplo o autor inclui os conhecimentos, as crenças, a 

arte, a moral, as leis e os costumes (LARAIA, 2004). Deste modo, Tylor acredita que a 

sociedade pode apresentar dois papéis, ela tanto pode moldar os costumes do indivíduo, como 

pode ser modificada por ele. 

Para a Sociologia, a cultura está associada à origem do ser humano. De acordo com 

Tavares (1993) os sociólogos afirmam que a cultura é uma parte da biologia do homem, uma 

vez que a cultura inerente do ser humano é transmitida socialmente através da aprendizagem. 

Além de que a forma hereditária com que as crenças e os costumes são passados faz o 

indivíduo aprender, desenvolver e criar sua própria cultura. Dessa forma, a cultura está sendo 

expressa pelo indivíduo dependendo do seu aprendizado cotidiano no decorrer da vida e da 

sua forma de expressar esse aprendizado na sociedade em que vive. 

A cultura também pode ser vista sob um contexto ainda maior, isto é, como um 

sistema sócio-cultural no qual são considerados os contextos globais, os processos culturais e 

sociais. São esses fatores que irão atingir a sociedade inteira e influir, assim, na estruturação 

das organizações (AKTOUFF, 1996). Essa ideologia reforça a idéia de que o ambiente no 

qual o indivíduo está inserido vai contribuir para a formação da sua cultura e essa, por sua 

vez, irá influenciar os aspectos mais profundos da sociedade, como os valores, as crenças, os 

costumes e as leis.  

Aktouff (1996) discute ainda a cultura como um sistema de idéias, de significações ou 

de conhecimentos em toda sociedade. De forma mais ampla, Morgan (1996, 116) expressa à 

cultura como um “padrão de desenvolvimento refletido nos sistemas sociais de conhecimento, 

ideologia, valores, leis e rituais quotidianos”. Esse mesmo autor ressalta que raramente a 

influência da cultura hospedeira é uniforme, visto que os indivíduos têm diferentes 

personalidades mesmo ao compartilharem muitas coisas comuns, como por exemplo, o 

mesmo espaço, território e/ou área de trabalho. 

Para entender as diferenças transacionais existentes no comportamento organizacional, 

Morgan (1996) afirma que o melhor meio é compreender os fatores culturais que configuram 

os indivíduos e as suas organizações. Portanto, é possível observar que as prioridades de uma 

sociedade expressam a estrutura básica de uma cultura, através das suas normas, valores e 
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crenças. Essas manifestações auxiliam a sociedade a compreender como se comportam os 

indivíduos e as empresas que fazem parte dela.  

A cultura também pode se comportar como uma forma de controle e organização da 

sociedade. Motta (1997, p.27) ressalta que a cultura “designa, classifica, liga, coloca ordem”. 

Deste modo, a cultura ordena a sociedade em grupos variados e proporciona aos atores sociais 

darem um sentido ao mundo em que vivem e as suas próprias ações. 

De maneira complementar, Cardoso (2008, p. 104) faz uma reflexão da cultura 

humana apresentando a visão de Freud em duas formas: 

Primeiro, a cultura compreende todo o saber e o poder que os homens 
conquistaram para dominar as forças da natureza e obter os bens necessários 
para satisfazer suas necessidades. Segundo, a cultura compreende, 
igualmente, todas as organizações necessárias para regular as relações que 
os homens mantêm entre si e, particularmente, a distribuição dos bens 
materiais alcançáveis.  

Assim, na visão do psicanalista, a cultura humana representa todo o esforço que o 

homem fez para atingir suas necessidades. Trata-se de uma busca do aprendizado para lidar 

com os percalços da vida humana. 

Segundo Hofstede (1991), a cultura também pode ser compreendida ao se diferenciar 

o modo de pensar, sentir e agir. Para isso, ele utilizou três níveis, que são a personalidade, a 

cultura e a natureza humana. O primeiro nível, que se refere à personalidade de cada um, pode 

ser herdado ou aprendido dependendo da singularidade da experiência pessoal e não é 

dividido entre os demais indivíduos. No segundo está a cultura que é aprendida e originada do 

ambiente social, sendo algo específico de um grupo ou de uma categoria. Já no terceiro nível 

está a natureza humana que todo ser humano tem em comum. Esta é herdada com os genes, 

determinando as funções físicas e psicológicas do homem. Fazendo uma ligação entre os três, 

Hofstede (1991) afirma que a parte do personalismo que se aprende é influenciada pela 

cultura coletiva e, no que diz respeito à natureza humana, a cultura modifica o que fazer com 

os sentimentos, como expressar as alegrias e o medo. 

Diante disso, a complexidade inerente ao tema da cultura e como ela pode ser 

compartilhada por toda sociedade está condicionada a diversos fatores, como a personalidade 

de cada indivíduo, fazendo com que a cultura humana seja única e singular. De forma concisa, 

a cultura pode ser entendida como algo que está intrínseco ao indivíduo, por absorver desde 

sua infância os valores e as crenças da família e da sociedade.  

Essa cultura inerente ao indivíduo também tem relação com a história, a cultura e os 

valores do país, região, cidade e comunidade onde nasceu. Isto é, dependendo dos costumes e 
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da história do seu país, o indivíduo irá enraizar as idéias e os valores inerentes ao país de 

origem para então ter sua própria cultura e desenvolver sua personalidade. Portanto, entender 

um pouco da cultura brasileira é importante para observar como esses costumes interferem no 

contexto individual e organizacional. 

2.2 Cultura Brasileira 

2.2.1 Características históricas 

O Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade cultural. A multiplicidade 

étnica e racial, presente no país, são advindos da sua história que foi originada por vários 

povos. A indígena, a portuguesa e a africana são as principais, no entanto a imigração de 

outras nações também contribuiu para uma diversidade nas abordagens e formas dessa 

cultura. 

Uma das características inerentes à cultura brasileira é o fato de priorizar sempre o que 

vem de fora, o estrangeiro. Caldas (2007) define essa característica como um “arquétipo do 

estrangeiro”. De acordo com ele, este comportamento brasileiro está arraigado na cultura, em 

suas raízes, pois a partir da colonização, o Brasil apresenta uma imposição de valores e 

crenças vindas de outros países que fizeram com que nossa cultura privilegiasse sempre o que 

vem de fora da empresa, do estado ou mesmo do país. No entanto, ele ressalta que “entender 

melhor a nós mesmos, inclusive nossos problemas, é necessariamente uma forma de 

edificação da cidadania” (CALDAS, 2007, p.197). 

Dessa forma, é preciso abordar como se deu a história do Brasil, os principais povos 

que suscitaram seus valores e crenças. Ribeiro (1995, p.19) afirma que o Brasil surgiu “da 

confluência, do entrechoque, e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e 

campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos”. Deste modo, a 

raiz social e cultural brasileira é acomodada como “variantes da versão lusitana da tradição 

civilizatória européia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e 

dos negros africanos” (RIBEIRO, 1995, p. 20). Esses índios sendo os nativos da época e os 

negros importados da África para aumentar a força de trabalho. 
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Segundo Holanda (1995), o povo lusitano obteve sua maior missão histórica com a 

conquista do trópico para a civilização. No entanto, essa conquista ocorreu com certo 

abandono e desleixo dos seus autores. Isso se deveu ao fato dos portugueses apresentarem 

como formas, na sua vida coletiva, dois princípios básicos encarnados nos tipos aventureiro e 

trabalhador.  

O trabalhador português é caracterizado por perceber primeiro a dificuldade que irá 

vencer. Para esse tipo de indivíduo só existirá valor moral positivo as ações que ele sente 

prazer em realizar. Já o aventureiro, ao contrário, tem características como a imprevidência, a 

instabilidade, a audácia. Para ele seu ideal é colher o fruto de algo que ele não plantou. 

Portanto, foi a partir desses dois estilos portugueses de enfrentar o trabalho que a presença do 

negro se tornou indispensável para a exploração latifundiária e monocultora no Brasil, como a 

exploração dos canaviais. 

Além dos negros escravos, Holanda (1995) aborda que os índios também tiveram seu 

papel na economia da época. No entanto, eles não eram adequados para o trabalho exigido na 

exploração canavial, ou seja, um trabalho metódico e acurado. Assim, suas contribuições 

eram apenas na caça, na criação de gado, na pesca, na indústria extrativista e em determinados 

ofícios mecânicos. Holanda (1995, p. 57) ressalta que a organização dos ofícios do Brasil 

colonial levou a condições dominantes: “preponderância absorvente do trabalho escravo, 

indústria caseira, capaz de garantir relativa independência aos ricos, entravando, por outro 

lado, o comércio, e, finalmente, escassez de artífices livres na maior parte das vilas e 

cidades”. 

Ribeiro (1995) destaca que no decorrer da história, as populações brasileiras sofreram 

um processo de deculturação. Essa deculturação foi como uma renegação aos valores 

originais da sociedade dos povos que originaram o Brasil, ou seja, a população que deu 

origem ao Brasil renegou certos valores e crenças típicas de sua origem e passou a adquirir 

costumes próprios do Brasil. Segundo o autor, no primeiro século ocorreu uma deculturação 

com o negro, o índio e com os europeus que habitavam aqui no Brasil. Ribeiro (1995, p. 205) 

complementa que essa deculturação “resultou numa população de cultura arcaica, mas muito 

integrada, em que um saber operativo se transmitia de pais a filhos e em todos viviam um 

calendário civil regido pela Igreja, dentro de padrões morais bem prescritos”. 
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2.2.2 Traços nacionais 

Diante disto, é importante observar que ao analisar o país à luz das suas raízes, 

formação e evolução é que a cultura organizacional pode ser compreendida de uma forma 

melhor. Isto ocorre, uma vez que ao analisar as características comuns ou mais freqüentes de 

um povo é possível observar quais os “traços nacionais” inerentes daquele país (FREITAS, 

1997). Em relação ao Brasil, Freitas (1997) fez uma pesquisa ressaltando a história brasileira 

e apresentou cinco desses “traços nacionais” que são as características mais influentes 

presente na organização, são eles: a hierarquia, o personalismo, a malandragem, o 

sensualismo e o aventureiro. O autor especifica como cada traço pode ser caracterizado, de 

uma maneira adequada, no âmbito organizacional através do quadro a seguir: 

Traços Características-chaves 
1. Hierarquia - Tendência à centralização do poder dentro dos grupos sociais; 

- Distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais; 
- Passividade e aceitação dos grupos inferiores. 

2. Personalismo - Sociedade baseada em relações pessoais; 
- Busca de proximidade e afeto nas relações; 
- Paternalismo: domínio moral e econômico 

3. Malandragem - Flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação 
social; 
- Jeitinho. 

4. Sensualismo - Gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais. 

5. Aventureiro - Mais sonhador do que disciplinado;
- Tendência à aversão ao trabalho manual e metódico

Quadro 1 – Traços brasileiros e características-chaves 
Fonte: FREITAS, 1997, p. 44. 

Cada traço brasileiro denota alguns dos principais pressupostos básicos que cada 

indivíduo utiliza para se identificar como brasileiro. Esses traços foram caracterizados dessa 

forma através da história da cultura brasileira, isto é, das suas origens específicas e de seu 

desenvolvimento histórico. A hierarquia, por exemplo, originou-se através da força do 

trabalho escravo do período colonial brasileiro, que gerou uma estratificação e uma rígida 

hierarquização de seus atores, além da figura do patriarca ter sido a centralização do poder na 

época, fornecendo uma idéia de respeitabilidade e de obediência irrestrita. 

O personalismo, por sua vez, surgiu com a relação senhor-escravo e a dominação 

patriarcal que difundiram os fundamentos psico e sócio-dinâmicos da vida moral, política e 

institucional da sociedade brasileira. Assim, a unidade básica deixa de ser baseada no 
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indivíduo e passa a ser na relação existente. Portanto, o que vale no Brasil para a conquista 

dos objetivos, da ascensão e do poder é a malha de relações estabelecidas por pessoas, 

famílias e grupos de parentes e amigos.  

A conseqüência dessa sociedade, baseada em relações, faz com que o indivíduo 

obtenha reconhecimento e valorização dependendo da sua rede de relações interpessoais. Isso 

dá margem para burlar leis ou situações universais que ignorem a personalidade do indivíduo 

através do “jeitinho” que as relações oferecem. Portanto é através disso que, o terceiro traço 

abordado por Freitas (1997), a malandragem, é originada. O malandro brasileiro é conhecido 

por sua adaptação, busca de soluções originais e por ser dinâmico e flexível. 

O sensualismo, outro traço brasileiro, originou-se através da poligamia portuguesa no 

contato obtido com os mouros ou árabes da época. Isso, atrelado à moral sexual dos 

indígenas, fez com que passasse a existir uma libertinagem sexual no Brasil. A utilização da 

sensualidade nas relações é uma forma dos brasileiros obterem o que desejam mais 

facilmente.  

O estilo aventureiro dos brasileiros teve sua origem nas raízes lusitanas com a aversão 

à agricultura e um desprezo pelo trabalho manual tomado pela monarquia portuguesa, que foi 

influenciada pelos interesses econômicos judeus. Esse desprezo pelo trabalho manual foi 

reforçado pelos colonizadores por meio da cultura de que isso era tarefa exclusiva dos 

escravos. Porém Freitas (1997) ressalta que a figura do aventureiro não se encontra em seu 

estado puro, mas em maior ou menor grau dependendo da cultura de cada povo. 

Outra forma de corroborar os traços nacionais brasileiros, abordados por Freitas 

(1997), foi proposta por Prates e Barros (1997) através de um modelo de ação cultural 

brasileira em uma pesquisa feita com 2.500 dirigentes e gerentes de 520 empresas de grande e 

médio porte do Sudeste e Sul do país. Através dessa pesquisa eles caracterizam um sistema 

composto por quatro subsistemas: o institucional (ou formal), o pessoal (ou informal), o dos 

líderes, e o dos liderados, apresentando traços culturais em comum e especial.  

Prates e Barros (1997) ressaltam que esses subsistemas podem se sobrepor um ao 

outro com menor ou maior intensidade. Ou seja, o indivíduo (subsistema institucional) pode 

contaminar o subsistema pessoal quando critérios impessoais passam a dominar os processos 

utilizados apenas no âmbito familiar ou o inverso. Além de poder contaminar o institucional 

quando os critérios pessoais se sobrepõem aos processos formalizados e regulamentados. Nos 

outros dois subsistemas, o dos líderes e o dos liderados, também ocorre essa sobreposição. 
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Quando todos os membros são líderes, há uma horizontalização dos processos. Enquanto, 

quando todos são liderados, ocorre a verticalização.  

Esses subsistemas apresentam interseções entre si, apresentando, assim, os traços 

culturais comuns que são: concentração do poder (interseção líderes e formal); personalismo 

(interseção líderes e pessoal); postura de espectador (subsistemas liderado e formal); e, evitar 

conflito (subsistemas liderado e pessoal). A cultura de concentração de poder é baseada na 

hierarquia e na subordinação para o estabelecimento e a manutenção da autoridade dentro da 

empresa, já abordada por Freitas (1997). O personalismo, já mencionado anteriormente, 

ocorre quando, na referência encontrada para se tomar uma decisão, a importância é voltada 

para a pessoa envolvida na questão ao invés das necessidades do sistema no qual a questão 

está inserida.  

A outra interseção abordada é a postura de espectador que apresenta algumas vertentes 

como a baixa consciência crítica e o mutismo e, por conseqüência, a baixa iniciativa, a pouca 

capacidade de realização por autodeterminação e de transferência de responsabilidade das 

dificuldades para as lideranças. A última interseção, o evitar conflito, ocorre em situações de 

desigualdade de poder e de forte dependência, quando a lealdade a uma pessoa é capaz de 

intermediar a relação entre líderes e liderados. No entanto, isso pode ocasionar a um grau de 

alienação, baixa motivação e, conseqüentemente, passividade e pouca iniciativa. 

Além dos traços culturais comuns, os subsistemas estão articulados pelos traços 

culturais especiais que são os responsáveis pela não-ruptura do sistema por completo. Além 

disso, são as formas que deveriam se alterar em grau e natureza, caso tenha uma mudança 

efetiva. Os traços especiais são: o paternalismo, a lealdade às pessoas, o formalismo e a 

flexibilidade. 

O paternalismo é a combinação da concentração de poder e do personalismo, nele têm-

se duas facetas: o patriarcalismo e o patrimonialismo. A primeira faceta denota a figura do pai 

como a face supridora e afetiva; já na segunda, denota a face hierárquica e absoluta imposta 

pela figura paterna. Nesse traço cultural brasileiro, as organizações serão lideradas desse 

modo, dependendo de como seus membros o permitam. Contudo, o paternalismo gera um 

menor grau de liberdade e autonomia para os membros. 

A articulação dos subsistemas líderes e liderados através do pessoal é o traço especial 

lealdade pessoal. Esse traço refere-se, também, a contrapartida do subsistema pessoal ao 

formalismo do institucional. A lealdade às pessoas é manifestada quando a união social no 



25 

Brasil está sujeita a uma ética pessoal. Dessa forma, a confiança depositada na figura do líder 

pelos demais membros passa a ser o elo entre todos na rede organizacional. 

O formalismo é utilizado para transmitir maior segurança e evitar riscos. Ele é a 

regulamentação das condutas organizacionais e das relações sociais entre os líderes e 

liderados, buscando criar mecanismos para uma suposta estabilidade. Suscitada desse 

formalismo tem-se a flexibilidade que representa uma categoria com as faces da 

adaptabilidade e da criatividade. A adaptabilidade evidencia a agilidade em se ajustar às 

mudanças e a criatividade em ter um elemento inovador. 

Um último traço do estilo brasileiro de administrar proposto por Prates e Barros 

(1997) é o da impunidade. Ele é um elemento que reforça e mina a manutenção e a 

estabilidade de todo o sistema de ação cultural brasileiro. A impunidade refere-se “ao fato de 

que, estando os líderes ao largo das punições, isto fortalece sua posição de poder, aumentando 

ao longo da cadeia do subsistema institucional o grau de consistência entre os traços vistos 

anteriormente” (PRATES; BARROS, 1997, p. 64).  

No entanto, Alcadipani e Crubellate (2003) ressaltam que abordar a cultura 

organizacional brasileira através desses traços é uma forma de pressupor que a realidade 

brasileira não foi alterada durante os anos e que algumas características condicionantes e 

restritivas foram impostas às organizações brasileiras. Assim, é importante frisar que a 

utilização dos traços brasileiros é uma forma de entender um pouco da pluralidade existente 

na cultura brasileira. Uma vez que, as diversidades de etnias que originaram o Brasil, a 

variedade de subculturas existente no país, principalmente ao se comparar cada região 

brasileira, juntamente com sua dimensão geográfica fazem com que aumente a pluralidade e a 

complexidade inerentes a sua cultura. Além disso, Ribeiro (1995) destaca a cultura brasileira 

apresentando uma riqueza peculiar, ao se adicionar a ela diferenças inerentes às paisagens, as 

variações quanto aos usos e costumes de cada região, através da vastidão do seu território.  

Portanto, a importância que a cultura de uma nação pode ter para o contexto de uma 

organização, torna-se visível. Isto é advindo da influência que uma exerce sobre a outra, pois, 

decifrar a cultura organizacional “implica em estabelecer uma interdependência entre esta 

‘cultura de empresa’, em termos mais gerenciais, e as estruturas sociais, a história, a formação 

de seu povo, o inconsciente impregnado no coletivo humano, as leis, a moral, enfim, todos os 

fatores formadores dos traços de seu povo” (FREITAS, 1997, p. 41). Assim, a organização 

pode influenciar a cultura nacional através de suas formas de trabalho, como as formas de 
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poder, enquanto a nação pode interferir na organização em termos mais gerais como a 

economia global, os costumes enraizados, a história na qual deu início o país.  

2.3 Cultura Organizacional 

2.3.1 Conceitos 

A cultura organizacional apresenta várias definições, sendo postas em diferentes 

contextos. A diversidade de explicações a respeito desta cultura no Brasil é relativamente 

recente, datada no início da década de 80. A cultura existe nas organizações de forma única e 

singular. Ela é um importante instrumento para auxiliar e predeterminar o comportamento dos 

membros nas organizações, bem como funcionar como mecanismo de controle. 

Segundo Hofstede (1991), não existe um conceito comum para o termo cultura 

organizacional. Para ele, esta expressão foi introduzida como tópico de áreas envolvidas na 

estrutura, na estratégia e no controle das organizações. Contudo, este autor ressalta que 

autores relacionados a este tema concordam que: 

A cultura organizacional é holística, referindo-se ao todo que é maior do que 
a soma das partes; é determinada historicamente, refletindo a história das 
organizações; está relacionada a alguns aspectos do estudo da antropologia, 
como os rituais e os símbolos; é socialmente construída, criada e preservada 
por um grupo de pessoas que juntos formam a organização (HOFSTEDE, 
1991, p. 179). 

Diante dessas características chaves, é possível delimitar melhor a cultura, baseando-

se na complexidade inerente a ela e na falta de um consenso vinculado ao seu estudo. 

Todavia, a Literatura apresenta um conceito clássico de cultura organizacional trazido pelo 

autor Schein (1992, p.12), na qual especifica: 

A cultura organizacional é um modelo de pressupostos básicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com problemas de adaptação externa e 
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente, para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em 
relação àqueles problemas. 
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Com esse conceito, Schein (1992; 2001) destrincha-o apresentando a cultura 

organizacional a partir de diferentes níveis. Estes níveis referem-se ao grau em que o 

fenômeno cultural é visível ao observador. Portanto, o autor delimita três, que são os 

artefatos, os valores e os pressupostos básicos.  

O primeiro nível, os artefatos, são as manifestações, as estruturas e os processos 

visíveis da cultura, como as festas, os ritos e as confraternizações que a organização promove. 

É o nível mais fácil de perceber, sendo tudo o que se vê, ouve e sente na empresa, ou seja, 

todas as formas de expressão que a organização apresenta de forma visível para todas as 

pessoas. Outros exemplos desse nível é a arquitetura, a tecnologia, a linguagem, os mitos e as 

histórias contadas pela organização.  

Já os valores e ideologias são as regras, princípios, normas, valores e ética que 

orientam os fins e os meios de uma sociedade. Este nível está vinculado aos objetivos, às 

metas e estratégias que a organização prega. Ele é uma forma de moldar o comportamento dos 

indivíduos e grupos da organização, através das crenças e valores, pois estes servem como 

guia para os membros agirem em situações incontroláveis ou difíceis. Nesse nível é que a 

filosofia e a ideologia da organização começam a ser personificada. 

Com relação aos termos crenças e valores abordados nesse nível, Santos (2000) 

apresenta uma distinção entre esses termos, importante para o bom entendimento do nível. A 

autora afirma que crença é tudo aquilo que o indivíduo aceita como verdadeiro ou não em sua 

mente. Já os valores são tudo aquilo que as pessoas acreditam serem importantes para ela. 

Além disso, eles servem como critério de avaliação das ações de outros indivíduos e de 

influência do comportamento das pessoas. Dubrin (2003, p. 65) reforça os valores como 

sendo a “importância que a pessoa dá a algo que serve como orientação para agir”. No 

entanto, Santos (2000) ressalta que ambos os termos justificam o fato das pessoas e as 

organizações comportarem-se de maneira diferenciada.  

Os pressupostos básicos e as premissas, por sua vez, são os valores subjacentes e 

inconscientes sobre a natureza da verdade e da realidade humana. São advindos de um 

processo longo de aprendizagem, no qual os indivíduos sofrem nos momentos relacionados às 

soluções adequadas utilizadas em cada problema organizacional. Ele está mais relacionado 

com as atitudes intrínsecas da organização, as verdades implícitas que os membros da 

organização pensam, sentem, percebem e compartilham em decorrência da experiência 

conjunta. Dessa forma, é possível ver a cultura em três níveis distintos e de forma 
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diferenciada, pois a cultura pode ser tanto algo visível aos demais, como algo que está 

subentendido no comportamento dos indivíduos dentro de cada organização. 

De forma complementar, Kotter e Heskett (1994) abordam a cultura levando em 

consideração a sua visibilidade perante os colaboradores e a resistência de mudança através de 

dois níveis. De acordo com os autores, no nível menos visível e mais profundo está a cultura 

relacionada aos valores compartilhados pelos membros de um grupo e que perpassam aos 

demais, mesmo se as pessoas do grupo mudarem. O outro nível, o mais fácil de haver 

mudança e mais visível para os colaboradores, está a cultura representada pelo estilo ou pelos 

padrões de comportamento que os membros da organização incentivam os novos colegas a 

seguir. Kotter e Heskett (1994, p.4) ressaltam que o segundo nível ainda é difícil mudar, 

porém a dificuldade não é pior quanto no primeiro nível, na qual a mudança é extremamente 

complexa, “em parte porque os membros do grupo em geral não têm consciência dos valores 

que os unem”. 

Esta complexidade inerente à cultura organizacional, como também a sua ambigüidade 

apresentam-se como características fundamentais que passam a ficar evidente no momento em 

que diversos níveis são atrelados a sua definição. Alcadipani e Crubellate (2003, p. 66) 

reforçam essas características, abordando a cultura como “uma teia de indivíduos conectados 

fraca e esporadicamente, ligados por suas posições cambiantes em uma variedade de assuntos 

e circunstâncias”. Eles complementam ainda que as manifestações e as fronteiras presentes 

nas subculturas das organizações são vistas como, multifacetadas, altamente flutuantes e 

permeáveis, além de seus significados serem, necessariamente, abertos a várias interpretações 

diferentes. 

Portanto, essa ambigüidade e complexidade da cultura podem gerar várias definições. 

Para Dias (2008), existem duas formas de delinear a cultura organizacional.  Inicialmente, ele 

apresenta a cultura como sendo um conjunto de valores e crenças que os membros da 

organização possuem em comum, de forma a definir o sentimento e a reação que orienta na 

tomada de decisão. A outra definição é apresentada como a interação das estruturas, dos 

processos de decisões e dos sistemas de controle da organização com os valores e crenças 

compartilhados pela organização. O autor reforça ainda que a cultura organizacional oferece 

coesão e sentido à como os indivíduos irão agir nas organizações. Assim, ele ressalta a 

implicação que a cultura pode ter no contexto organizacional e nas atitudes dos membros da 

empresa.  
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Corroborando com essa implicação nos indivíduos, Hofstede (1998) ressalta a cultura 

como uma característica não individual da organização, na qual é mensurada e manifestada no 

comportamento verbal e não verbal dos membros organizacionais de forma a agregar para o 

seu nível de unidade organizacional. As definições do que se deseja, ou não, em uma 

organização terá implicações diretas nos colaboradores, fazendo com que eles orientem suas 

ações de acordo com o contexto que a organização estabelece. Fernandes e Zanelli (2006) 

afirmam que os vários elementos organizacionais, ao serem apresentados aos colaboradores, 

fornecem um direcionamento para todas as pessoas que fazem parte do contexto 

organizacional, de forma a todas elas buscarem uma identidade com os padrões seguidos pela 

empresa.  

De forma mais ampla, Quijano e Navarro (1999) abordam o fenômeno da cultura 

organizacional como sendo o mais complexo processo psicossocial da organização com 

grande potência para gerar e guiar os comportamentos que nela se desenvolvem. Os autores 

afirmam ainda que a cultura organizacional abrange dimensões em diferentes níveis que estão 

inseridos na visão compartilhada da organização. No nível mais profundo, sendo até 

inconsciente, em algumas vezes, estão as crenças. No nível médio, estão as idéias e os 

valores. E por último, no nível mais superficial, está o rito, a arquitetura, as histórias e os 

heróis. A visão compartilhada da organização é quem fundamenta a identidade dos indivíduos 

como pertencentes à mesma, e quem guia as suas decisões. Isso acontece porque se acredita 

que os comportamentos e relacionamentos existentes com o ambiente conduzirão ao êxito 

organizacional. 

2.3.2 Importância da cultura organizacional 

Corroborando com as definições abordadas anteriormente, Schein (2001) afirma que a 

importância da cultura organizacional está presente nas tomadas de decisões da organização, 

pois, de acordo com ele, a força cultural existente pode ter conseqüências imprevistas e 

indesejáveis. Isto ocorre pelo fato da cultura organizacional está presente nas estratégias, nos 

objetivos e no modo de operação da empresa. Portanto, para que as decisões sejam tomadas, é 

preciso que os gerentes tenham consciência de como a cultura está disseminada pelos seus 

membros.  
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Essa preocupação gerencial se inicia na chegada dos colaboradores à organização, 

durante a socialização. No processo de socialização, os novos colaboradores irão aprender 

com os líderes e demais colegas, quais são os valores, os hábitos e as normas essenciais 

pregadas pela organização. Por meio da observação e da imitação das atitudes dos demais 

colaboradores é que os novatos serão doutrinados sobre a organização, para então poderem 

perpetuar a cultura (DUBRIN, 2003). 

Segundo Santos (2000), a cultura é um dos principais elementos organizacionais que 

pode condicionar tanto como um empecilho para o aumento da produtividade, como pode ser 

um grande impulsionador para um alto nível de desempenho organizacional. Ela constatou, 

com sua pesquisa, que existiu uma correlação positiva entre desempenho e cultura. Assim, a 

autora pôde constatar que na mesma proporção que ocorreu o aumento na força cultural 

também aumentou o desempenho organizacional.  

Asseverando a existência e importância dessa força cultural, Shiva e Roy (2008, p. 68) 

afirmam que “em uma cultura organizacional forte, os empregados entendem o que é 

esperado por eles”. Eles abordam essa cultura forte como o sentimento dos funcionários de 

que os valores e os objetivos estão bem aderidos entre os membros da organização. Assim, se 

a cultura está bem disseminada entre os funcionários de forma que eles tenham convicção do 

que a organização espera deles, então os membros irão agir em prol do objetivo principal da 

organização.  

Essa argumentação da cultura forte é ressaltada também por Kotter e Heskett (1994, p. 

18) ao afirmarem que normalmente “valores e comportamentos partilhados fazem as pessoas 

se sentirem bem trabalhando para a firma, de que esse sentimento de dedicação ou lealdade 

faz as pessoas se esforçarem mais”. Dessa forma, ao se fortificar as práticas e os valores 

organizacionais perante os colaboradores, a motivação e a gratificação em trabalhar para a 

empresa seria uma forma de melhorar o desempenho, pois “em uma cultura corporativa forte, 

quase todos os gerentes partilham um conjunto de valores e métodos de fazer negócios 

relativamente consistentes” (KOTTER; HESKETT, 1994, p. 17).  

No entanto, os autores referidos também reforçam que a grande competitividade e as 

constantes mudanças do mundo atual podem fazer com que o sucesso da cultura prejudique o 

desempenho econômico da organização e acabe ofuscando a alta administração quanto à 

necessidade de outras estratégias de negócios. Dessa forma, a empresa precisa utilizar essa 

força cultural como algo que agregue valor à organização, motive os colaboradores e melhore 
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o desempenho econômico da mesma, porém sempre levando em conta as possíveis mudanças 

que a organização precise enfrentar para se manter competitiva no mercado atual. 

Os cuidados inerentes à força cultural também são observados por Fernandes e Zanelli 

(2006). Os referidos autores afirmam que apesar de possibilitar uma maior coesão entre os 

colaboradores da organização, os significados e a razão de ser da empresa ao serem 

reconhecidas de forma clara e, quando os comportamentos e as percepções mais aceitas e 

valorizadas pela empresa são familiarizados, o indivíduo passa a apresentar uma uniformidade 

em suas atitudes. Assim, os autores reforçam que isso pode levar a uma perda de 

individualidade dos funcionários, ao se estender o comportamento apresentado pelo grupo 

organizacional para ambientes externos, fazendo com que passem a adotar atitudes 

padronizadas em diferentes contextos.  

Portanto, a cultura precisa está difundida de maneira ampla, mas sem interferir na 

individualidade de cada indivíduo. Quando os indivíduos se identificam, de forma consciente, 

com os objetivos que a organização direciona para eles atingirem é o momento das 

organizações estimularem a participação dos colaboradores. Fernandes e Zanelli (2006) 

concluíram que ao enfatizar a participação ativa dos membros na vida organizacional, 

incentivando-os à flexibilidade de ação e criatividade, motivando-os, pedindo sugestões e 

explicando as regras organizacionais, os colaboradores ficaram mais satisfeitos e produtivos e, 

deixaram de ficar alienados em suas atitudes. 

Além dessa influência que a força cultural tem no comportamento dos membros da 

organização, existem diversas outras funções que a cultura pode exercer em uma empresa. 

Dias (2003) aborda algumas dessas funções inerentes à cultura: estabelece os limites,  ao 

definir os papéis de cada integrante e criar distinções entre as organizações; transmite um 

senso de identidade, de pertencer entre os membros; facilita o compromisso dos indivíduos, 

com algo acima dos interesses individuais; fortalece a estabilidade do sistema organizacional; 

oferece sentido ao modo de como fazer as coisas, guiando e moldando as atitudes e 

comportamentos dos indivíduos. Assim, as funções da cultura de uma organização terão o 

objetivo de conter os dois principais problemas abordados por Schein (1992) a integração 

interna dos membros e a adaptação da organização ao meio em que está inserida. 
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2.3.3 Práticas e valores organizacionais 

Uma forma de abordar a cultura organizacional se d através das suas práticas e valores 

organizacionais. Hofstede et al (1990), através de sua pesquisa, classificaram quatro 

categorias de manifestações da cultura: os valores, os rituais, os símbolos e os heróis. De 

acordo com eles, os símbolos, os rituais e os heróis fazem parte das práticas organizacionais, 

pois são características visíveis ao observador e que podem ser modificadas, à medida que 

suas mudanças sejam planejadas. Isto é, os rituais são caracterizados pelos autores como 

sendo atividades coletivas, indispensáveis socialmente. Já os símbolos são apresentados como 

palavras, figuras, objetos ou gestos que tenham um significado único para a cultura. Os 

heróis, por sua vez, representam pessoas, reais ou imaginárias, mortas ou vivas, com 

prestígios diante da cultura organizacional que pode servir como modelo de comportamento 

entre os membros. 

Mallak (2001) ressalta as práticas organizacionais como o componente mais complexo 

da cultura organizacional, pois elas podem tanto ser a razão instrumental da organização, 

como podem levar uma mensagem importante da cultura aos seus membros. Assim, as 

práticas têm como principal objetivo transmitir mensagens aos valores culturais básicos da 

organização que são reforçados no momento em que as práticas são executadas. Contrapondo-

se a elas, segundo Hofstede et al (1990), está o centro da cultura, formado pelos valores. Estes 

se referem aos sentimentos, não especificamente racional ou irracional, bom ou ruim, que são 

raramente discutíveis e normalmente inconscientes. Os valores, apesar de não poderem ser 

observados, são manifestados no comportamento de cada indivíduo.  

As práticas organizacionais referem-se à parte visível da cultura, assim, elas são 

responsáveis em planejar a mudança. Já os valores representam a parte invisível da cultura. 

Os valores fazem mudança, porém não conforme os planos de qualquer pessoa, mas de acordo 

com sua própria lógica (HOFSTEDE, 1998). Baseados nessas referências de valores e práticas 

organizacionais, Ferreira et al (2002) apresentaram um instrumento, que foi utilizado nesta 

pesquisa, para avaliar a cultura organizacional por meio de seus valores e suas práticas, 

denominado de Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Brasileira – IBACO. Neste 

modelo é possível observar os valores e as práticas priorizadas nas organizações. 

Segundo Hofstede (1991) as práticas e os valores também podem ser utilizados para 

diferenciar a cultura organizacional da cultura nacional. Isto é, o autor aborda que o termo 



33 

“cultura” não pode ser utilizado por ambas, como se fosse um fenômeno idêntico. Ele ressalta 

que elementos da cultura nacional afetam algumas atitudes da cultura organizacional e que a 

diferença entre elas está relacionada aos papéis de cada uma como forma de manifestação da 

cultura. 

Abordando as práticas em uma cultura nacional, esta pode ser representada através dos 

seus símbolos, heróis e rituais, ou seja, manifestações superficiais da cultura que, para os 

indivíduos, são o que determinam o significado de suas práticas e trata-se de indicadores 

ultrapassados. Destrinchando cada uma delas, os símbolos nacionais podem ser observados 

através do uso das mesmas palavras da moda, dos mesmos estilos de roupa utilizados e a 

compra dos mesmos produtos. Já os heróis seriam as pessoas assistirem aos mesmos shows

televisivos e filmes. E os rituais da cultura nacional são visualizados nas mesmas atividades 

de lazer e na realização dos mesmos tipos de esportes. Porém no que se referem aos valores 

nacionais, cada país apresenta uma expressiva diferença entre eles (HOFSTEDE, 1991).  

A existência do fato no qual a diferença entre os valores da cultura nacional é maior do 

que as práticas é explanada por Hofstede (1991) através dos lugares que as pessoas aprendem 

os valores, ou seja, onde ocorre a socialização dos indivíduos com os demais. Os valores 

normalmente são adquiridos nos primeiros anos de vida, principalmente na vizinhança, no 

ambiente familiar e, posteriormente, na vida escolar. Assim, a maioria dos valores básicos 

individuais é formada nos dez primeiros anos de vida do indivíduo. 

Além dos valores, dos rituais, dos símbolos e dos heróis abordados pelas práticas e 

valores organizacionais, Freitas (1991) apresenta outros elementos pertencentes à cultura 

organizacional que são, freqüentemente, citados na literatura. As estórias e os mitos, de 

acordo com a autora, são exemplos desses elementos. A estória retrata eventos narrados pelos 

membros que ocorreram na organização, já os mitos não apresentam sustentação nos fatos, 

referem-se às estórias consistentes com os valores da organização. 

Os tabus, as normas e o processo de comunicação também são elementos da cultura 

apresentados por Freitas (1991). Os tabus enfatizam o que não é permitido na organização, 

orientam o comportamento dos membros a demarcar as áreas proibidas da empresa. As 

normas, por sua vez, podem ser escritas ou não, elas defendem o que se espera dos membros 

organizacionais e o que é aceito e sancionado pelo grupo. O processo de comunicação pode se 

tornar importante quando há a transformação do corriqueiro, da rotina em algo brilhante, 

inovador. Esse processo refere-se às redes de relacionamento da organização e os papéis 
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informais que comportam como, por exemplo, os padres, contadores de estórias, fofoqueiros e 

conspiradores. 

Diante dessas explicitações é possível observar que as organizações apresentam 

culturas próprias, personalizadas, apesar de haver a possibilidade de isolar características em 

comum. Diversos, também, são os fatores que podem influenciar a cultura de uma 

organização. O aspecto histórico que foi enquadrado, o produto ou serviço que a empresa 

presta, o modelo de gestão que apresenta e a localização geográfica são os principais. Outro 

aspecto importante vinculado ao delineamento da cultura é saber identificar o compasso 

existente entre a estrutura formal e a rede informal da organização. O relacionamento 

existente entre os atores da organização, quais os laços que os unem para que a cultura seja 

única, sendo esses atores, os colaboradores, diretores, clientes e concorrentes da organização.  

2.4 A organização hospitalar 

Entender como se deu o processo de organização de um hospital, fez-se necessário 

para esclarecer fatores de influência cultural existentes na organização. Antes do século 

XVIII, o hospital era apenas uma instituição de assistência aos pobres. Estes indivíduos 

quando estavam doentes eram considerados perigosos, membros inúteis para a sociedade. 

Assim, a função essencial dos hospitais figurava em dar apenas assistência material e 

espiritual, portanto, bastava dar os últimos cuidados e o último sacramento para esperar a 

morte chegar. Nesta época, as pessoas que trabalhavam nos hospitais eram leigas ou religiosas 

que iam fazer caridades, assegurando a salvação eterna aos doentes. O hospital era uma 

mistura de exclusão, assistência e transformação espiritual, da qual a função médica não fazia 

parte (FOUCAULT, 2006). Portanto, os hospitais surgiram com uma ideologia religiosa e 

filantrópica. 

Diante dessa realidade cultural vinculada ao hospital durante o século XVIII, por volta 

de 1780, o hospital passa a ter uma nova concepção destinando-se à cura dos enfermos. 

Segundo Foucault (2006), nessa época o hospital possibilita a visita e a observação 

sistemática e comparada dos pacientes. Para tanto, dois processos foram imprescindíveis para 

originar essa nova ideologia que foram: o deslocamento da intervenção médica e a 

disciplinarização do espaço hospitalar.  
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Foi, então, possível compreender várias características necessárias ao hospital para que 

essa concepção de cura viesse a se tornar realidade: a localização do hospital, que precisava 

está situado no esquadrinhamento sanitário da cidade; a distribuição interna do espaço, 

individualizando-o pelas características da doença; a responsabilidade do médico na 

organização hospitalar, no ritual da visita com os assistentes necessários; e, um sistema de 

registro permanente dos pacientes, para que fosse capaz de monitorar a doença de cada 

paciente portador. Essas características básicas asseguravam a higienização e o controle das 

doenças tanto em relação aos pacientes e quanto aos funcionários, que se sentiam mais 

seguros em realizar seu trabalho. 

De acordo com Bittar (2001, p. 24), os hospitais são organizações complexas, em 

virtude de “inúmeras peculiaridades inerentes aos programas, serviços, influências externas, 

internas e condições de trabalho, geralmente em emergência/urgência ou mesmo da ansiedade 

e pressão, por parte de pacientes, familiares e profissionais”. Portanto, torna-se evidente que 

algumas de suas características são difíceis de serem mensuradas, em decorrência dessa 

complexidade inerente a sua estrutura, ao número de cargos e funções e a diversidade de 

unidades organizacionais presente nesta organização.  

Bittar (2001) apresenta algumas das áreas internas ao hospital que são caracterizadas 

pelas estruturas de recursos. De acordo com o auto,r existem quatro estruturas que são o de 

recursos humanos, o de materiais permanente e de consumo e o de utilidade pública. Nos 

recursos humanos estão os recursos financeiros, recursos de informações e os recursos 

empregados em serviços terceirizados e quarteirizados. Nos recursos de materiais está o 

permanente como os equipamentos, edificações, utensílios, veículos, dentre outros; e o 

material de consumo que são os medicamentos, as roupas, os gêneros alimentícios, etc. Já 

com relação aos recursos de utilidade pública, o autor aborda os tipos de energia utilizada, a 

parte sanitária, como água e esgoto e a comunicação realizada entre os atores organizacionais, 

como, por exemplo, o telefone, a intranet e o correio. 

Essa estrutura também pode ser subdividida para explicitar melhor as particularidades 

inerentes a cada área, como os modos de trabalho, as relações e os contatos diretos 

estabelecidos entre clientes e usuários, como também a sua cultura. A imensidade de 

diferenças de materiais de consumo, de recursos humanos, englobando a diversidade de 

especialidades e subespecialidades nas áreas médicas, de enfermeiras, entre outros, incorpora 

a multiplicidade de hábitos e conhecimentos diferenciados. Com essa diversidade, iniciam-se 
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as dificuldades apresentadas nas relações interpessoais, no trabalho em equipe e na interação 

interdisciplinar (BITTAR, 2004). 

Essas dificuldades, também estão vinculadas aos processos de produção de cada 

área/subárea. Bittar (2004) aborda que esses processos estão distribuídos em todas as áreas, 

porém eles podem ser divididos em dois tipos: os que serão úteis para o suporte e atendimento 

entre as áreas/subáreas e os que diretamente são aplicados aos pacientes. O autor também 

ressalta que ao especificar os turnos, as cargas horárias e os plantões para todas as categorias 

profissionais, isso acabam dificultando a fluidez dos processos, por não haver uma integração 

entre todos, e o doente não ser entendido de forma holística. Segundo Bittar (2004, p.11), “a 

multiplicidade de áreas e subáreas, incluindo a diversidade de profissões, cria estruturas 

administrativas ou organizacionais superdimensionadas horizontal e na vertical, 

principalmente nos hospitais públicos, piorando a divisão interna e aumentando as 

dificuldades para se obter uma assistência conforme determinados padrões de qualidade”. 

Seguindo essa complexidade Dussault (1992) aborda algumas características 

peculiares dos hospitais que necessitam de certos cuidados perante à organização. O autor 

afirma que esse tipo de organização atende a necessidades complexas e variáveis, pois estas 

necessidades estão vinculadas ao problema de saúde do paciente e até a sua condição sócio-

econômica. Como a diversidade de diagnóstico é cada vez maior, os pacientes sentem 

dificuldades em entender seu problema de saúde, por falta de informações e conhecimento, 

fazendo com ele fique subordinado ao profissional de saúde que está lhe atendendo.  

Outra característica ressaltada pelo referido autor é o conflito de interesses entre os 

autores envolvidos no processo, que são os usuários, os fornecedores, os profissionais e os 

diretores. Cada um deles apresenta um interesse próprio dentro de um hospital, como os 

pacientes querem qualidade no serviço; os fornecedores almejam realizar bons negócios; os 

profissionais procuram desenvolver seu trabalho obtendo renda justa e os diretores querem 

benefícios financeiros. Portanto, a complexidade vinculada ao contexto hospitalar refere-se 

também ao conflito de interesses dos atores e os laços que eles apresentam entre si.



37 

3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 A pesquisa científica é um processo utilizado de maneira sistemática e formal para 

averiguar as respostas provenientes de problemas que intencionem a obtenção de novos 

conhecimentos, para isso utilizando-se do emprego de procedimentos científicos (GIL, 2007). 

Cooper e Schindler (2003) abordam a pesquisa em administração como sendo uma 

investigação que intenciona resolver problemas gerenciais através do fornecimento de 

informações adquiridos na sistematização da pesquisa. Diante disto, esta pesquisa se propôs 

estudar o comportamento humano nos hospitais, enfatizando a cultura organizacional. O 

trabalho visa diagnosticar a cultura organizacional em três hospitais da rede privada de 

Natal/RN. 

 Desta forma, a pesquisa é caracterizada como de natureza descritiva, pois se pretende 

descrever as características de uma população (GIL, 2007) e fundamentar relações existentes 

entre as variáveis para então definir a sua natureza (VERGARA, 2007). Outra característica 

inerente a esse trabalho é explanada por Gil (2007, p. 44) como sendo uma pesquisa 

explicativa, na qual tem como preocupação “identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Assim, a pesquisa explicativa é uma 

continuação da descritiva, pois inicialmente as variáveis são descritas para, posteriormente, 

haver a explicação da razão das suas ocorrências. 

 A pesquisa apresentou uma análise quantitativa dos dados, por ter empregado a 

quantificação na coleta de informações e no tratamento dos dados. Com base no objetivo do 

trabalho, essa característica é ressaltada, pois, se propôs a descrever, mensurando as variáveis 

preestabelecidas, e explicando as variáveis, mediante a análise da freqüência de incidência, 

como também de correlações estatísticas (CHIZOTTI, 1998). Além disso, Richardson (1989, 

p.29) afirma que esse método representa “a intenção de garantir a precisão dos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem 

de segurança quanto às inferências”. Portanto, a sua utilização foi importante para descrever 

os valores e práticas da cultura organizacional nos três hospitais, bem como, a explicitação da 
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relação desses valores e práticas nas atitudes dos colaboradores com a organização, em seus 

comportamentos no trabalho. 

3.2 População e amostra 

A população pesquisada inclui os colaboradores dos três hospitais da rede privada de 

Natal/RN. Para que ocorra uma maior velocidade na coleta de dados e os resultados tenham 

mais acuidade, é necessário utilizar a seleção de alguns elementos dessa população 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Assim, a amostra pesquisada foi calculada através da fórmula de Cocrhan, que 

apresenta o seguinte cálculo: n = (N x (1/e2)) / (N + (1/e2)), onde “n” refere-se à amostra 

pretendida; “N” é a população e “e” significa o erro amostral, considerado este na pesquisa de 

5% (0,05) (COCRHAN, 1977). Essa fórmula é necessária para constatar a quantidade mínima 

de indivíduos necessários para a pesquisa ter uma confiabilidade adequada. Além de que a 

fórmula serve para que a pesquisa tenha uma amostra suficiente para se fazer uma análise com 

maior rigor de segurança sobre a população inteira.

Nos hospitais da rede privada analisados, obteve-se um total de 920 colaboradores. 

Portanto, através da fórmula obteve-se um total de 279 indivíduos. Assim, a parcela de 

indivíduos a serem pesquisados foi calculada de forma proporcional a cada hospital, ou seja, 

ao Hospital A foi preciso uma amostra de 116 colaboradores, no Hospital B, 28 e, no Hospital 

C, 135 colaboradores. 

A amostra utilizada foi a não-probabilística por acessibilidade ou por conveniência. 

Neste tipo de amostragem, “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam de alguma forma, representar o universo” (GIL, 2007, p.104). 

Este tipo de amostra apresenta um menor rigor estatístico e um empecilho quanto à 

generalização da sua população por não haver a certeza de que ela represente o universo a que 

pertence (RICHARDSON, 1989). No entanto, esse mesmo autor ressalta que a amostra 

acidental pode ser utilizada quando existe um problema de investigação. Assim, esse tipo de 

amostra foi utilizada em virtude da falta de dados e informações recebidas pelos hospitais 

analisados, sendo a alternativa utilizada pela pesquisadora para conseguir a amostra desejada.  
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A amostra final totalizou 283 sujeitos, um número superior ao obtido na fórmula 

(279). Na Tabela 1, essas quantidades estão mais especificadas.  

Hospitais Amostra pretendida Amostra conseguida 

A 116 147 

B 28 46 

C 135 90 

Total 279 283 

Tabela 1 – Distribuição da quantidade amostral por hospital pesquisado 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Na Tabela 1, encontra-se a amostra desejada para cada hospital e a amostra conquistada. Nos 

hospitais A e B, a amostra conseguida foi superior à amostra pretendida, ou seja, na 

organização A, almejava-se 116 sujeitos e foram alcançados 147; e na B, precisava-se apenas 

de 28 pessoas e conseguiu-se 46. Já no hospital C, a amostra conseguida, 90, foi inferior à 

amostra pretendida, 135. No entanto, na soma dos três hospitais a amostra conseguida ficou 

superior à pretendida, asseverando a confiabilidade da amostra e podendo-se fazer análises 

sobre a população inteira. 

3.3 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de investigação utilizado na pesquisa foi um questionário. A escolha 

desse instrumento teve como objetivo a obtenção de informações, de forma ordenada e 

sistemática, a respeito de variáveis relacionadas a uma amostra determinada que possa ter 

intervenção sobre a pesquisa a ser realizada (DENCKER, 1998). Além disso, o questionário 

permite abranger um número considerável de indivíduos simultaneamente, certifica o 

anonimato das respostas e possibilita que seja respondido no momento em que os indivíduos 

julguem mais apropriados (GIL, 2007). 

O instrumento completo foi composto por três páginas. A primeira página apresentou 

uma breve explanação do projeto, 13 questões inerentes aos dados sócio-demográficos e o 

início dos dados para investigação da síndrome de Burnout. Na segunda página, constaram os 

demais dados sobre Burnout e a investigação sobre Auto-eficácia. Já na terceira, tinha os 

dados inerentes à investigação sobre cultura organizacional. Do questionário utilizado, a 
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presente pesquisa utilizou os dados sócio-demográficos, abrangendo: o sexo, idade, nível de 

escolaridade, estado civil, profissão e tempo de empresa; e, o instrumento para a avaliação da 

cultura organizacional (Anexo 1). 

O instrumento de cultura organizacional que foi utilizado é o Instrumento Brasileiro 

para Avaliação da Cultura Organizacional – IBACO, desenvolvido por Ferreira et al. (2002). 

A versão completa do modelo apresenta 94 afirmativas distribuídas em sete fatores. Quatro 

desses fatores são associados aos valores (profissionalismo cooperativo; de rigidez na 

estrutura hierárquica de poder; profissionalismo competitivo e individualista; e, valores 

associados à satisfação e bem-estar dos empregados) e os outros três às práticas 

organizacionais (integração externa; recompensa e treinamento; e, promoção do 

relacionamento interpessoal). Todos eles apresentaram coeficientes de consistência interna ou 

homogeneidade entre os itens (alfa de Cronbach) entre 0,74 e 0,93 (FERREIRA; ASSMAR, 

2008). Diante disso, é possível observar o alto nível de confiabilidade da pesquisa, pois, de 

acordo com Hair et al (2005), o alfa de Cronbach para ter um nível aceitável de confiabilidade 

é preciso apresentar um valor limite de 0,70. 

Todavia, o modelo a ser utilizado foi uma versão resumida do instrumento, 

desenvolvido a partir dos itens que apresentaram as maiores cargas fatoriais na versão 

completa, mas que mantém as qualidades psicométricas da versão original (FERREIRA; 

ASSMAR, 2008). A utilização da versão reduzida do modelo teve como intuito facilitar a 

aplicação do instrumento nos hospitais, visto que se trata de um ambiente que exige muito do 

tempo dos seus colaboradores. Portanto, por o tempo livre ser reduzido, uma quantidade 

menor de itens no instrumento auxiliou no tempo de resposta dos pesquisados. 

O instrumento utilizado apresenta 30 itens distribuídos igualitariamente nos seis 

fatores abordados, apresentando cinco itens em cada (Anexo 2). Dentre os fatores, têm-se três 

relacionados aos valores que são o profissionalismo cooperativo, o profissionalismo 

competitivo e a satisfação e bem-estar dos empregados; e três fatores referentes às práticas 

que são a integração externa, a recompensa e o treinamento e a promoção do relacionamento 

interpessoal. Portanto, o fator de valores associados à rigidez na estrutura hierárquica do 

poder foi retirado dessa versão resumida. Isto ocorreu em virtude desse fator não ter 

apresentado uma boa consistência interna nesta nova versão (FERREIRA; ASSMAR, 2008). 

O primeiro valor abordado pelo modelo, o do profissionalismo cooperativo, está 

associado à valorização dos empregados que executam suas tarefas com eficácia e 

competência. O profissionalismo competitivo refere-se à valorização prioritária da 
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competência, do desempenho e eficácia individuais na execução de tarefas para a obtenção 

dos objetivos desejados. E os valores associados à satisfação e bem-estar dos empregados são 

valores característicos de empresas que investem no bem-estar, satisfação e motivação dos 

empregados. 

A prática apresentada pelo IBACO, a de integração externa, associa-se às práticas 

voltadas para o planejamento estratégico, tomada de decisões e atendimento ao cliente 

externo. A prática de recompensa e treinamento está vinculada aos clientes internos e aos 

sistemas de recompensas e treinamento adotados pela empresa. Por último, a prática de 

promoção do relacionamento interpessoal é orientada para a promoção das relações 

interpessoais e a satisfação dos empregados. 

O instrumento apresenta uma escala na qual intenciona medir a atitude do indivíduo, 

denominada escala de Likert. Essa escala, criada em 1932, é baseada em uma ordem 

numérica, na qual “se manifesta a concordância ou a discordância em relação a variáveis e 

atitudes relacionadas com o objeto de estudo” (DENCKER, 1998, p. 152). Assim, o IBACO 

apresenta a escala com cinco pontos de variação, indo de “não se aplica de modo nenhum” (1) 

até “aplica-se totalmente” (5). Com essa escala, o questionário terá seus dados registrados 

corretamente no sistema informatizado utilizado. Essa escala reflete a força da atitude do 

respondente no valor que ele atribui a resposta, além de permitir uma comparação favorável 

do escore de um indivíduo com a distribuição de pontuação de um grupo bem definido de 

amostragem (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

3.4 Plano de coleta de dados 

3.4.1 Pré-teste 

Apesar da validação do instrumento e dos altos coeficientes de consistência interna 

(Alfa de Cronbach) do questionário proposto, viu-se a necessidade de alterar algumas formas 

de escrita das afirmações. Essa alteração teve o objetivo de adequar o instrumento ao 

ambiente vivenciado no hospital, uma vez que, o IBACO foi testado em empresas de um 

modo geral. Assim, na redação de algumas afirmações foi substituída a nomenclatura 
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“clientes” pela nomenclatura “pacientes”. A redação das afirmações foi alterada para permitir 

uma comunicação mais adequada aos respondentes, uma vez que, foram utilizadas palavras 

simples do domínio comum aos membros dos hospitais, além de proporcionar uma melhor 

clareza das afirmações aos respondentes.  

Com essas alterações, ficou evidenciada a importância de se realizar um pré-teste no 

instrumento, com o objetivo de validá-lo tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. No 

primeiro hospital a ser realizada a pesquisa, Hospital A, foi suscitado uma quantidade 

pequena de sujeitos para aplicar o questionário inicial e averiguar se ele estava condizente em 

suas questões. Porém, o hospital não tinha disponibilidade de colaboradores para realizar a 

aplicação do pré-teste, uma vez que teria que haver a aplicação de dois questionários 

diferentes, o primeiro para a realização do pré-teste e um segundo para aplicação da amostra 

desejada. 

Diante desse impasse, a aplicação da pesquisa no Hospital A foi realizada utilizando-

se um único questionário. Essa aplicação foi feita de forma direta pelas pesquisadoras, nos 30 

primeiros respondentes, de maneira mais cuidadosa, observando se existia alguma dúvida 

quanto às questões e quais seriam as dificuldades no entendimento das respostas. No entanto, 

observou-se que a mudança a ser feita no questionário se restringia apenas na forma 

apresentada, ou seja, apenas algumas questões apresentavam-se juntas uma das outras, 

dificultando a parte visual do questionário e fazendo com que o respondente pulasse a 

questão. Isso ocasionou alguns valores omissos, porém, como na maioria dos casos, as 

pesquisadoras estavam presentes, o questionário era rigorosamente conferido. Assim, o 

questionário não apresentou maiores problemas para interromper a sua aplicação e, nos 

demais hospitais, a alteração foi realizada normalmente. 

Para asseverar a confiabilidade do instrumento, também foi utilizada a medida 

diagnóstica do alfa de Cronbach, no qual avalia a consistência interna das variáveis. Trata-se 

de um coeficiente de confiabilidade no qual apresenta valores que variam de 0 a 1, indicando 

que quanto maior forem essas medidas, maior será a confiabilidade das variáveis. Para obter 

um nível de confiabilidade aceitável, o alfa de Cronbach precisa ser superior a 0,70 (HAIR et 

al, 2005). 
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3.4.2 Aplicação do questionário 

A coleta de dados foi realizada de 28 de agosto a 10 de setembro de 2008, pelas duas 

pesquisadoras envolvidas no projeto, uma delas é a responsável pela realização e produção 

deste trabalho. Inicialmente, foram feitos contatos iniciais com o pessoal da alta 

administração, em oito hospitais particulares de Natal/RN, para explicitar a pesquisa e obter a 

autorização para a realização da mesma. Após esse contato inicial, apenas três desses 

hospitais deram o consentimento, a tempo da finalização do cronograma estimado para a 

pesquisa, para fazer a investigação acadêmica. Os demais hospitais que não mostraram 

interesse em participar da pesquisa, não deram maiores razões ou justificativas para o não 

consentimento. Após a autorização dos diretores dos três hospitais, deu início à coleta, 

ocorrendo à aplicação do questionário em diversos horários, para inclusão dos colaboradores 

nos três turnos de escala dos hospitais, manhã, tarde e noite.   

A aplicação do questionário, então, foi iniciada de forma direta entre os colaboradores, 

realizando-se de maneira individual ou coletiva, dependendo da situação na qual o 

colaborador era abordado. Na aplicação do instrumento, foi ressaltada a não identificação no 

questionário, para que as pessoas pudessem sentir uma maior liberdade em expressar suas 

opiniões, além da ressalva em haver o preenchimento por completo das perguntas. Apesar de 

o instrumento apresentar instruções sobre a forma de responder, em alguns setores foi 

possível, também, a explicação verbal do instrumento, tirando possíveis dúvidas para não 

ocorrer nenhum valor omisso.  

No entanto, em outros setores nos quais se exigia mais do tempo dos respondentes e o 

ambiente era mais turbulento, não foi possível utilizar essa prática. Assim, os questionários 

foram deixados com o colaborador responsável pelo setor, para que a arrecadação pudesse ser 

feita em outra oportunidade. Com a devolução dos questionários, os mesmos eram conferidos 

no momento do recebimento para evitar os dados perdidos ou marcações duvidosas.  

Como em alguns setores os questionários foram deixados; a ocorrência dos valores 

omissos deu-se de forma inevitável. Entende-se como dados perdidos “qualquer evento 

sistemático externo ao respondente (como erros na entrada de dados ou problemas na coleta 

de dados) ou ação por parte do respondente (como a recusa a responder) que conduz a valores 

perdidos” (HAIR et al, 2005, p. 57). Assim, os casos com valores omissos foram analisados 
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pela opção pairwise, na qual são retirados os dados em uma ou duas variáveis, quando as 

mesmas são tomadas em pares. 

3.5 Análise dos dados 

 Para a análise quantitativa dos dados foram utilizadas as técnicas estatísticas de 

tendência central através de aplicativos computacionais, como o software estatístico SPSS. 

Este software é um programa destinado a analisar estatisticamente os dados após a adequada 

leitura deles, para que o pesquisador possa tomar a decisão mais apropriada (NUNES, 2004). 

 Para analisar os dados foi utilizada a análise multivariada, uma vez que, através dela é 

possível analisar simultaneamente múltiplas medidas sobre cada indivíduo sob investigação. 

Assim, as técnicas utilizadas na presente pesquisa foram todas multivariadas com o intuito de 

fazer a medição, auxiliar na explicação e intentar a prevenção do nível relacional existente 

entre as variáveis estatísticas estudadas (HAIR et al, 2005). 

 Dentre as técnicas usadas, utilizou-se inicialmente a técnica de análise fatorial nas 

variáveis abordadas pelo IBACO sobre cultura organizacional, separando-se as 15 variáveis 

das práticas das 15 variáveis dos valores organizacionais. Para a utilização desta técnica para 

análise dos dados, Hair et al (2005) afirma que é preciso um mínimo de cinco vezes o valor 

das variáveis. Desse modo, a quantidade conseguida na pesquisa está condizente com o 

tamanho considerado adequado para a realização desta técnica.  

Segundo Hair et al (2005), essa técnica é utilizada para analisar as inter-relações de um 

grande número de variáveis e dar explicações a essas variáveis através de um conjunto de 

dimensões latentes comuns, denominadas de fatores. Assim, esses fatores são formados para 

potencializar o seu poder de explicação do conjunto inteiro de variáveis, no entanto com uma 

perda mínima de informações. A análise fatorial foi utilizada com o intuito de reduzir as trinta 

variáveis presentes no instrumento em um conjunto menor de variáveis para que pudesse ser 

possível “manter a natureza e o caráter das variáveis originais, mas reduzir seu número para 

simplificar a análise multivariada a ser empregada” (HAIR et al, 2005, p.94). 

Para a análise de confiabilidade da amostra, foi utilizado o teste de alfa de Cronbach, 

priorizando-se valores acima ou igual a 0,70. Outro teste para examinar a adequação da 

análise fatorial utilizado foi o teste de Bartlett de esfericidade, no qual “fornece a 



45 

probabilidade estatística de que a matriz de correlação tenha correlações significantes entre 

pelo menos algumas das variáveis” (HAIR et al, 2005 p.98). 

A análise fatorial utilizada foi a de componentes principais, na qual apresenta os 

fatores que possuem pequenas proporções de variância única e considera a variância total e a 

do erro, em alguns casos. Na análise, optou-se por utilizar a rotação de fatores ortogonal mais 

usada, a varimax, que minimiza o número de variáveis em cada fator ao fornecer uma 

separação mais clara dos fatores (HAIR et al, 2005). 

Para representar a correlação entre o fator e as suas variáveis são observadas as cargas 

fatoriais. O tamanho necessário da amostra é um dos requisitos para averiguar a significância 

adequada quanto às cargas fatoriais. Pela amostra ser composta de 283 sujeitos, poder-se-ia 

utilizar cargas fatoriais acima de 0,35, porém optou-se utilizar índices acima de 0,50 para 

haver a observação de maneira mais clara quanto a visualização dos resultados.  

Após a utilização da análise fatorial, no qual, as 30 variáveis do instrumento foram 

reduzidas para cinco fatores, foi utilizada outra técnica multivariada, a técnica de análise de 

agrupamentos, também chamada de análise de cluster. Esta técnica tem como objetivo 

principal unir os objetos ou indivíduos com base nas características que eles possuem. Assim, 

A análise de agrupamento classifica os objetos de modo que cada objeto é 
muito semelhante aos outros no agrupamento em relação a um critério de 
seleção predeterminado. Os agrupamentos resultantes de objetos devem 
então exibir elevada homogeneidade interna (dentro dos agrupamentos) e 
elevada heterogeneidade externa (entre agrupamentos) (HAIR, et al, 2005, p. 
384). 

Para determinar a quantidade de grupos a serem utilizados na análise, utilizou-se, 

inicialmente, o método hierárquico. Este método envolve a construção de uma hierarquia de 

uma estrutura do tipo árvore. O tipo de procedimento utilizado foi o aglomerativo que, de 

acordo com Hair et al (2005), cada objeto começa com seu próprio agrupamento, em seguida, 

os dois indivíduos mais próximos são unidos em um novo agregado, reduzindo, dessa forma, 

a quantidade de agrupamentos em uma unidade em cada passo.  

Para representar graficamente os agrupamentos, utilizou-se do gráfico em árvore, 

denominado dendograma, no qual mostra como os clusters são combinados em cada passo do 

procedimento até que todos estejam contidos em um único agrupamento (HAIR et al, 2005). 

O procedimento posterior ao método hierárquico foi a utilização do método não-hierárquico 

K-means clustering, no qual designam objetos a agrupamentos assim que o número de 

agregados a serem formados é especificado. 
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A partir dos grupos obtidos pela análise de cluster, nos quais foram escolhidos dois, 

foi possível determinar quantos grupos de indivíduos existem na amostra pesquisada e como 

foi realizada a repartição desses agrupamentos. Deve-se salientar que esses grupos foram 

formados com base nos padrões de resposta, tendo em vista os fatores encontrados 

anteriormente. Assim, foi possível observar como as práticas e os valores se comportam em 

cada grupo.  

No entanto, para determinar a composição dos indivíduos através do seu perfil foi 

utilizada, posteriormente, a análise discriminante. Com o intuito de observar a cultura na área 

hospitalar e em cada hospital pesquisado, a análise discriminante foi realizada de duas formas. 

Inicialmente, optou-se por analisar os grupos encontrados na análise de agrupamento, ou seja, 

os dois grupos com todos os respondentes. Posteriormente, esta análise foi realizada tomando-

se por base os três hospitais analisados. 

Na análise discriminante, o objetivo prioritário é “entender diferenças de grupos e 

prever a probabilidade de que uma entidade (indivíduo ou objeto) pertencerá a uma classe ou 

grupo particular com base em diversas variáveis independentes métricas” (HAIR et al, 2005, 

p.32). Para determinar qual variável será a independente e qual a dependente Vergara (2007, 

p.48) reforça afirmando que “variável independente é aquela que influencia, determina ou 

afeta a dependente. É conhecida, aparece antes, é o antecedente. Variável dependente é aquela 

que vai ser afetada pela independente. É descoberta, é o conseqüente”.  

Dessa forma, na análise discriminante inicial, foram utilizados os fatores como 

variáveis independentes e os grupos, encontrados na análise de cluster, como variável 

dependente. Já na análise seguinte, as variáveis independentes continuaram sendo os fatores, 

porém a variável dependente foi a que específica o respondente de acordo com o hospital na 

qual trabalha. 

O método utilizado para determinar a função discriminante, nos dois casos, foi o 

stepwise, que envolve a computação da discriminante, considerando todas as variáveis 

independentes juntas. Segundo Hair et al (2005), este método inclui as variáveis 

independentes, uma por vez, de acordo com o poder preditivo de cada uma. Esta abordagem 

inicia escolhendo a melhor variável discriminatória. A partir desta primeira, é selecionada 

cada variável independente, uma por vez, para obter a mais adequada. Assim, a variável que 

apresentar uma melhora quanto ao poder discriminatório da função junto com a primeira será 

selecionada. Da terceira variável em diante também ocorre o mesmo processo. As variáveis 

que são excluídas da análise significam que elas não contribuem para a discriminação. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo da pesquisa, apresenta-se toda a análise estatística realizada na amostra 

e os resultados obtidos. Primeiramente, foram caracterizados os sujeitos da pesquisa através 

dos dados sócio-demográficos. Posteriormente, as variáveis que formam as práticas e os 

valores dos três hospitais foram analisadas de forma separada, sendo discutida a aplicação das 

duas estatísticas, a análise fatorial e a análise de cluster. Finalmente, foram apresentadas as 

práticas e os valores de cada hospital pesquisado. 

4.1 Análise dos dados sócio-demográficos 

Com o intuito de caracterizar os respondentes desta pesquisa, abordou-se no 

questionário questões sócio-demográficas. Essas questões abrangeram os seguintes dados: o 

sexo, idade, nível de escolaridade, estado civil, profissão e tempo de empresa. Cada uma 

dessas variáveis foi enfatizada com o objetivo de caracterizar os colaboradores dos hospitais.  

Em relação à primeira variável abordada, o sexo, os duzentos e oitenta e três 

respondentes apresentaram uma predominância no sexo feminino, representando mais de 80% 

dos sujeitos, conforme especificado na Tabela 2. 

Freqüência Percentagem 
Masculino 56 19,8
 Feminino 227 80,2
 Total 283 100,0

Tabela 2 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por sexo 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto à idade, quase 30% da amostra total, ou seja, 79 sujeitos não responderam a 

essa variável. Essa omissão de informação pode ser explicada como uma preocupação cultural 

em fornecer a idade, principalmente em se tratando do sexo feminino, que foi a grande 

maioria na amostra pesquisada. Apesar disso, os 204 respondentes restantes apresentaram 

uma faixa etária relativamente jovem, apresentando uma média de 32,29 anos, obtendo um 

desvio padrão de 8,33. Assim, mais de 50% da amostra está na faixa etária entre 26 e 40 anos. 
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Idade
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Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por idade 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No que se refere ao nível de escolaridade, a amostra pesquisada apresentou um bom 

nível de instrução, obtendo-se apenas 8% da população que apresenta nível fundamental ou 

ensino médio incompleto. Mais da metade da amostra (51%), representando 144 

respondentes, possui o ensino médio completo ou concluiu algum curso técnico. Observou-se 

também que 28% dos respondentes estão cursando ou concluíram o nível superior, totalizando 

79 sujeitos e, 37 colaboradores já realizaram algum curso de pós-graduação. Portanto, 

assevera-se que mais de 90% da amostra apresenta uma boa capacidade intelectual para o 

exercício das suas atividades nos hospitais. 

Grau de instrução
2%

1%

5%

26%

25%

16%

12%

13%

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Curso técnico

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-graduação

Gráfico 2 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por grau de instrução 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Sobre o estado civil dos respondentes, com duzentos e oitenta e duas pessoas, obteve-

se uma predominância entre os casados e solteiros, com quase 90% do total dos respondentes. 

Entre os solteiros, obteve-se uma quantidade de 117 sujeitos; já em relação aos 

casados/juntos, obteve-se um total de 135 pessoas. Quanto aos que eram 

divorciados/separados, obteve-se um total de 25 pessoas. Dos demais respondentes, quatro 

eram viúvos e apenas um colocou como outros, porém sem especificar o seu estado civil. 
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Estado civil
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Gráfico 3 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por estado civil 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Outra variável analisada foi o tempo de empresa dos respondentes. Dentre os duzentos 

e setenta e três analisados, obteve-se uma média do tempo na empresa de 4,33 anos, com um 

desvio padrão de 4,88. A amostra, em relação ao tempo de serviço dedicado às empresas, 

apresentou 73% do seu total variando de 0 a 5 anos. Portanto, observou-se que se trata de 

colaboradores relativamente recentes na organização, corroborando com a faixa etária jovem 

apresentada pela amostra.  

Tempo de empresa

23%

50%

15%

11% 1% Até 1 ano

Mais de 1 a 5 anos

Mais de 5 a 10 anos

Mais de 10 a 20 anos

Mais de 20 anos

Gráfico 4 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por tempo de empresa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto à variável profissão, a amostra apresentou um total de 27 diferentes profissões 

e/ou ocupações, com destaque em algumas áreas. As vinte e sete profissões e/ou ocupações 

foram divididas em nove áreas. Essa distribuição foi realizada pela pesquisadora utilizando 

critérios empíricos, tomando-se como base as percepções obtidas na realização do estudo. A 

distribuição está especificada conforme apresenta a Quadro 2, a seguir: 
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Profissões/ Ocupações Áreas 
Administrador Administrativa 
Assistente administrativo Administrativa 
Assistente social Assistência social 
Auxiliar administrativo Administrativa 
Auxiliar de cozinha Nutrição 
Auxiliar de enfermagem Enfermagem 
Auxiliar de farmácia Farmácia 
Auxiliar secretária Administrativa 
Copeira Nutrição 
Cozinheira Nutrição 
Economista Administrativa 
Encarregada da lavanderia Diversos 
Enfermeira Enfermagem 
Farmacêutica Farmácia 
Fisioterapeuta Diversos 
Fonoaudióloga Diversos 
Médico Médicos 
Motorista de carro Administrativa 
Nutricionista Nutrição 
Operador de microcomputador Administrativa 
Portaria Recepção 
Recepcionista Recepção 
Secretária Administrativa 
Supervisora da recepção Recepção 
Técnico de enfermagem Enfermagem 
Técnico de laboratório Técnicos 
Técnico de segurança do trabalho Técnicos 

Quadro 2 – Distribuição das profissões e/ou ocupações nas áreas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

As nove áreas foram então intituladas: administrativa, assistência social, nutrição, 

enfermagem, farmácia, recepção, técnicos, médicos e diversos. A área administrativa 

englobou 13,9% da amostra, entre secretárias, auxiliares, assistentes e administradores, além 

de um motorista relacionado à área administrativa. Quanto à assistência social, obteve-se uma 

assistente social de cada hospital, totalizando três, que representou 1,1% da amostra total. A 

área de nutrição representou 3,7% da amostra, com nutricionistas, copeiras e cozinheiras. Na 

área de enfermagem englobaram-se as auxiliares, as técnicas de enfermagem e as enfermeiras 

totalizando mais de 65% da amostra pesquisada. Os médicos que eram colaboradores dos 

hospitais totalizaram 1,4%. 

Nas demais áreas foram reunidas os profissionais que estavam mais relacionados com 

o trabalho desempenhado. A área de farmácia apresentou 3,2 % da amostra, constando 

farmacêutico-bioquímicos e auxiliares. No pessoal relacionado com a área da recepção, 

obteve-se um percentual de 6,9%, englobando recepcionistas, portaria e uma supervisora do 
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setor. Quanto aos técnicos, optou-se por unir dois profissionais, apesar de distintos, em uma 

única área, visto que se obteve apenas um técnico de segurança no trabalho. Assim, os 

técnicos de laboratório e o de segurança no trabalho foram reunidos nesta área representando 

3,2% do total. A área, intitulado “diversos”, apresentou profissões que tiveram apenas um 

representante de cada, como o caso da fonoaudióloga, da fisioterapeuta e da encarregada da 

lavanderia. Esta última área representou um pouco mais de 1% da amostra, o gráfico a seguir 

apresenta a quantidade de profissionais em cada um das nove áreas: 

Quantidade de profissionais por área

39

3 10

188

9
19

9 4 3
0

20

40
60

80

100

120

140
160

180

200

Ad
m
in
is
tra

tiv
o

As
si
st
en

te
 s
oc

ia
l

N
ut
riç

ão

En
fe
rm

ag
em

Fa
rm

ác
ia

R
ec

ep
çã

o

Té
cn

ico
s

M
éd

ic
os

D
ive

rs
os

Gráfico 5 – Quantidade de profissionais por área 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

De forma conclusiva, a amostra pesquisada é predominantemente do sexo feminino na 

faixa etária entre 26 e 40 anos, com um bom grau de instrução. O estado civil, corroborando 

com a faixa etária, são, em sua maioria, de mulheres solteiras e casadas, com uma média de 

quatro anos trabalhando para os hospitais analisados. Quanto à profissão, apesar de a amostra 

ter sido dividida em nove setores, o destaque é para a área de enfermagem contando com 

enfermeiras e técnicas em sua maioria.  

Com o destaque do setor de enfermagem na amostra obtida, é possível explicar 

algumas variáveis apresentadas. A profissão de enfermeira, por exemplo, ainda é, 

culturalmente, uma profissão tipicamente feminina, como também algumas profissões 

relacionadas à área da saúde, por isso a predominância do sexo feminino na amostra. Outra 

variável é que uma das exigências para ser uma técnica de enfermagem é a conclusão do 

curso técnico, por conseqüência, obteve-se um grau de instrução elevado quanto a este nível 

de escolaridade. 
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4.2 Análise das práticas organizacionais 

No que se referem às práticas organizacionais, as 15 variáveis relacionadas ao tema 

foram submetidas, inicialmente, à análise fatorial. Para determinar a adequação da análise 

fatorial dos dados, foram utilizados os testes de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e de Bartlett de 

esfericidade. Após averiguar os testes é preciso observar a matriz de correlação anti-imagem 

para verificar o índice mínimo de 0,50 em cada variável.  

Posteriormente, é preciso analisar a matriz fatorial quanto à comunalidade de cada 

uma das variáveis do modelo. Estas comunalidades representam a quantia de variância 

explicada pela solução fatorial para cada variável. Portanto, elas precisam está acima de 0,50 

em cada variável, para que a variável possa atender a níveis de explicação aceitáveis (HAIR et 

al, 2005). 

Após uma análise preliminar dos testes e da matriz anti-imagem, observou-se uma boa 

adequação na amostra. Ao serem analisadas as comunalidades das práticas, no entanto, 

algumas variáveis apresentaram índices abaixo do recomendável. As duas variáveis com 

baixos índices foram: Os empregados têm ampla liberdade de acesso aos diretores; e, As 

inovações são em geral introduzidas para atender às necessidades do mercado. Assim, essas 

duas questões foram retiradas da análise fatorial. 

A análise fatorial foi então realizada nas 13 variáveis restantes. Quanto à medida de 

adequação da amostra para a utilização da análise fatorial a tabela a seguir mostra os dois 

testes mencionados anteriormente. 

Medida de Adequação da Amostra (KMO) 0,894

Chi-quadrado aproximado 1590,822
Graus de liberdade 78

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000

Tabela 3 – Medida de adequação da amostra das práticas organizacionais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Como mostra a Tabela 3, o teste de Bartlett apresentou uma significância de 0,0001, 

na qual demonstra um nível de correlação não-nula adequada para a amostra utilizada.  

Quanto ao KMO, a amostra apresentou um índice de 0,894, asseverando o nível admirável 

que a amostra apresenta. A partir desses dois testes, então, é possível ter consistência quanto a 

prosseguir na utilização da análise fatorial. 
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A análise fatorial apresentou três fatores que explicam 64% da variância total. A 

rotação ortogonal varimax foi utilizada e os índices de carga fatorial foram considerados 

apenas os acima de 0,50. As cargas fatoriais de cada variável estão especificadas na Tabela 4. 

Fatores Variáveis 
  1 2 3 
Os empregados são premiados quando apresentam um desempenho que 
se destaca dos demais 

0,843 

Os empregados costumam ser premiados quando alcançam metas pré-
estabelecidas 

0,819 

Os empregados que apresentam idéias inovadoras costumam ser 
premiados 

0,781 

Eventos sociais com distribuição de brindes são comumente realizados 
para os empregados 

0,688 

É prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados 0,650 

As inovações costumam ser introduzidas através de programas de 
qualidade 

0,583 

O acompanhamento e atendimento das necessidades dos pacientes é feito 
constantemente 

0,787 

Persegue-se a excelência dos serviços como forma de satisfazer aos 
pacientes 

0,774 

O atendimento às necessidades do paciente é uma das metas mais 
importantes 0,764 

Os chefes imediatos são como pais para os empregados 0,814 

Mantêm-se relações amigáveis com os pacientes 0,664 

Os empregados se relacionam como se fossem uma grande família 0,602 

As relações entre empregados e membros do alto escalão são cordiais e 
amigáveis 0,575 

Tabela 4 – Cargas fatoriais de cada variável das práticas organizacionais. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008.

Dos 64% de variabilidade obtida para os três fatores destacados pela análise, o fator 1 

explica 28,8%; o fator 2 explica 19,28%; e o fator 3 explica 15,92%. Através das 

especificações de cada variável nos fatores, foi possível nomeá-los. Os três fatores 

relacionados às práticas organizacionais dos hospitais apresentados na análise fatorial foram 

nomeados com base nas práticas abordadas por Ferreira et al (2002). Aconteceram algumas 

divergências quanto às variáveis que faziam parte de uma prática, de acordo com o modelo 

original, mas que nessa análise se agrupou a outra prática. No Quadro 4 estão agrupados os 

três fatores com suas respectivas variáveis. 
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Fatores Variáveis 
Os empregados que apresentam idéias inovadoras costumam ser premiados. 

Os empregados são premiados quando apresentam um desempenho que se 
destaca dos demais. 
É prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados. 

Eventos sociais com distribuição de brindes são comumente realizados para os 
empregados. 
As inovações costumam ser introduzidas através de programas de qualidade. 

1 – Prática de 
recompensa e 
treinamento 

Os empregados costumam ser premiados quando alcançam metas pré-
estabelecidas. 
O atendimento às necessidades do paciente é uma das metas mais importantes. 

Persegue-se a excelência dos serviços como forma de satisfazer aos pacientes. 

2 – Prática de 
integração externa 

O acompanhamento e atendimento das necessidades dos pacientes são feitos 
constantemente. 
Mantêm-se relações amigáveis com os pacientes. 

Os chefes imediatos são como pais para os empregados. 

As relações entre empregados e membros do alto escalão são cordiais e 
amigáveis. 

3 – Prática da 
promoção do 
relacionamento 
interpessoal 

Os empregados se relacionam como se fossem uma grande família. 

Quadro 3 – Fatores e variáveis das práticas organizacionais
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

O fator 1 apresentou práticas relacionadas aos colaboradores quanto ao sistema de 

recompensa e treinamento adotados pela empresa e uma variável relacionada com o 

relacionamento interpessoal que foi a comemoração dos aniversariantes. Este fator foi, então, 

identificado como a Prática de recompensa e treinamento abordada pelo IBACO. 

Asseverando um alto índice de confiabilidade, esta prática apresentou um alfa de Cronbach de 

0,878. 

O fator 2 associou variáveis relacionadas ao atendimento do paciente, ao planejamento 

estratégico e a tomada de decisão relacionada ao cliente externo. Portanto, ele foi nomeado de 

Prática de integração externa, apresentando as três variáveis abordadas pelo instrumento 

original nesta prática. O índice de confiabilidade apresentado por esta prática foi de 0,780; 

atingindo, assim, o nível desejável. 

O terceiro fator abordou as variáveis referentes à promoção das relações interpessoais 

e satisfação do empregado, além de ter apresentado uma prática voltada para o 

relacionamento interpessoal com os pacientes. Este fator foi identificado, de acordo com o 

IBACO, como a Prática da promoção do relacionamento interpessoal. Ele apresentou um 

índice de confiabilidade, alfa de Cronbach menor do que as outras duas práticas, no entanto 

manteve-se no nível aceitável com 0,712.  
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Estas práticas, apesar de Mallak (2001) apresentar como os componentes mais 

complexos da organização, elas podem ser comparadas ao primeiro nível abordado por Schein 

(1992; 2001). Neste nível estão as manifestações visíveis da organização, como as 

confraternizações apresentadas na Prática de recompensa e treinamento. Comparando-se, 

essa prática também pode ser comparada com as manifestações apresentadas por Hofstede et 

al (1990), ou seja, os rituais organizacionais como a comemoração dos aniversariantes e a 

realização de eventos sociais, estão presentes nesta prática.  

As demais manifestações apresentadas por Hofstede et al (1990) sobre as práticas, 

através dos símbolos e dos heróis podem ser observadas nas outras duas práticas analisadas. A 

Prática de integração externa, por exemplo, pode ser analisada de acordo com os símbolos 

utilizados para a melhora do atendimento ao paciente, ou seja, as palavras e os gestos que 

representam uma melhor qualidade com o atendimento. Quanto a Prática do relacionamento 

interpessoal, pode ser comparada aos heróis abordados por Hofstede et al (1990), no qual se 

têm os chefes imediatos e o pessoal do alto escalão como modelos a serem seguidos pelos 

demais colaboradores.  

Outra ideologia relacionada às práticas, é que elas podem representar o que Kotter e 

Heskett (1994) abordam como o nível mais fácil de acontecer as mudanças, por estarem mais 

visíveis aos indivíduos. Isto é, estes autores afirmam que se trata dos padrões de 

comportamento que os membros da organização incentivam os demais colegas a seguir. 

Portanto, a Prática do relacionamento interpessoal insere neste contexto ao ter vinculados a 

ela às relações existentes entre os membros organizacionais. 

4.3 Análise dos valores organizacionais 

Os mesmos procedimentos estatísticos abordados nas práticas organizacionais foram 

repetidos no que se refere aos valores organizacionais. Assim, as 15 variáveis pertencentes 

aos valores foram analisadas através da análise fatorial. Ao se averiguar os testes iniciais de 

KMO e o de Bartlett, observou-se a boa adequação da amostra. A matriz anti-imagem, 

também observada, apresentou índices acima de 0,50, como é o desejável. 

Quanto as comunalidades, as variáveis relacionadas aos valores organizacionais 

apresentaram índices baixos em quatro variáveis. Três das quatro variáveis pertenciam 
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segundo Ferreira et al (2002), ao Valor de profissionalismo competitivo que são: Somente os 

bons empregados recebem benefícios que lhes garantem um melhor bem-estar; A criatividade 

é um dos requisitos básicos para a ocupação de cargos gerenciais; e, O crescimento 

profissional é considerado indispensável à permanência do empregado na casa. A outra 

variável relacionada ao baixo índice de comunalidade que foi retirada da análise foi: Os 

empregados que demonstram dedicação e espírito de colaboração são os melhores modelos a 

serem seguidos; relacionado ao Valor de profissionalismo cooperativo.  

 Portanto, ao serem retiradas as quatro variáveis com baixo poder de explicação, a 

análise fatorial foi realizada, então, nas 11 variáveis restantes, referentes aos valores. Foram 

observados os testes de KMO e o de esfericidade de Bartlett, conforme mostra a Tabela 5 a 

seguir. 

Medida de Adequação da Amostra (KMO). 0,916
Chi-quadrado aproximado 1901,349
Graus de liberdade 55

Teste de 
Esfericidade de 
Bartlett 

Significância 0,000

Tabela 5 – Medida de adequação da amostra dos valores organizacionais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Os testes finais apresentados, também apresentaram índices adequados da amostra. O 

KMO apresentou um índice de 0,916, valor maior do que o obtido pelas práticas, garantindo o 

nível de adequação da amostra. O teste de Bartlett também obteve um nível de significância 

adequada para a amostra, com 0,0001. 

A análise fatorial apresentou dois fatores representando 68,37% da variância total 

explicada, utilizando-se novamente a rotação varimax e índices de cargas fatoriais acima de 

0,50. Na tabela a seguir estão distribuídas as variáveis em cada fator com suas cargas 

fatoriais. 

Fatores Variáveis 
1 2 

Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados são implementados 
e testados 

0,857   

O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande virtude 0,852   

Investe-se no crescimento profissional dos empregados 0,819   

Programas para aumentar a satisfação dos empregados são regularmente 
desenvolvidos 

0,816   

A preocupação do empregado com a qualidade de seu serviço é bem vista 0,800   

O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante apreciadas 0,793   
A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista como de grande 
valor 0,793   
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Os empregados recebem treinamento para poderem desenvolver sua criatividade 0,790   

As necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários constituem uma 
preocupação constante da empresa 

0,757   

A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, porque o objetivo 
maior do hospital é a produtividade e o lucro   ,860

A competição é vista como indispensável à obtenção de bons resultados   ,858

Tabela 6 - Cargas fatoriais de cada variável dos valores organizacionais.
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Os fatores que representam os valores organizacionais apresentaram discordâncias 

quanto aos abordados pelo modelo original. Só o primeiro fator dos valores, dos 68,37% de 

variabilidade total, apresentou um percentual de 54,1%. Isso ocorre pelo fato de que este 

primeiro fator apresentar variáveis de dois fatores distintos, conforme abordado por Ferreira et 

al (2002). Isso pode ser explicado ao considerar que os valores representam a parte invisível 

da cultura (Hofstede, 1998), portanto, eles podem não está tão claro para os colaboradores da 

organização. O Quadro 5 a seguir aborda as variáveis pertencentes a cada fator. 

Fatores Variáveis 
As necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários constituem uma 
preocupação constante da empresa. 
Investe-se no crescimento profissional dos empregados. 

Os empregados recebem treinamento para poderem desenvolver sua 
criatividade. 
Programas para aumentar a satisfação dos empregados são regularmente 
desenvolvidos. 
A preocupação do empregado com a qualidade de seu serviço é bem vista. 

O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante apreciadas. 

Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados são 
implementados e testados. 
O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande virtude. 

1 – Valor de 
satisfação, bem-estar 
e cooperação do 
empregado 

A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista como de 
grande valor. 
A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, porque o 
objetivo maior do hospital é a produtividade e o lucro. 

2 – Valor de 
profissionalismo 
competitivo A competição é vista como indispensável à obtenção de bons resultados. 

Quadro 4 - Fatores e variáveis dos valores organizacionais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No primeiro fator as nove variáveis relacionadas, pertenciam originalmente a dois 

valores distintos que são o valor de satisfação e bem-estar dos empregados e o valor de 

profissionalismo cooperativo. Assim, esses dois valores foram condensados em um só, 

apresentando as cinco variáveis do valor de satisfação e bem-estar e as outras quatro variáveis 
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do profissionalismo cooperativo, formando, então, o valor de satisfação, bem-estar e 

cooperação dos empregados.  

Este primeiro fator está relacionado à valorização dos colaboradores que demonstram 

espírito de colaboração, dedicação, iniciativa. Ele está vinculado a valores que contribuem 

para o alcance dos objetivos comuns da organização, bem como, para a humanização do local 

de trabalho, de modo a torná-lo agradável e prazeroso. Portanto, este fator engloba tanto a 

valorização do empregado quanto a sua habilidade e profissionalismo, quanto à motivação, 

satisfação e bem-estar no ambiente de trabalho. Ele apresentou um ótimo índice de 

confiabilidade interna com um valor de 0,933. 

Este primeiro valor organizacional pode também ser visto como pertencente aos dois 

últimos níveis abordados por Schein (1992; 2001), na qual estão os valores mais visíveis e os 

mais subjacentes. Em relação ao segundo nível apresentado por este autor, os dos valores e 

das ideologias organizacionais estão às normas, os objetivos e as regras da organização. Desta 

forma, as variáveis que formavam apenas o Valor de satisfação e bem-estar dos empregados, 

apresentam elementos relacionados ao investimento e ao treinamento dos funcionários, 

podendo ser vinculado aos objetivos organizacionais. 

Em relação às variáveis que formavam inicialmente, somente o Valor de 

profissionalismo cooperativo apresenta componentes inerentes ao outro nível apresentado por 

Schein (1992; 2001). O nível da premissa e dos pressupostos básicos, explorado pelo referido 

autor, refere-se às verdades compartilhadas pelos indivíduos, as atitudes em relação à 

cooperação entre eles. Isto é, neste valor os colaboradores percebem, pensam e sentem 

conforme o esforço, a dedicação e o profissionalismo são explorados pela organização. A 

união desses dois tipos de valores ressalta o nível apresentado por Kotter e Heskett (1994), no 

qual aborda como o nível mais profundo e menos visível da cultura organizacional e que se 

refere aos valores compartilhados pelos membros da organização. 

O segundo fator apresentou um percentual de explicação quanto à variabilidade dos 

dados de 14,27%. Ele foi caracterizado com duas variáveis relacionadas ao valor de 

competição entre os empregados. Neste fator, observa-se a valorização do desempenho 

individual na execução das tarefas, independentemente se para alcançar o objetivo almejado, 

precise “passar por cima” dos colegas. De acordo com Ferreira et al (2002) este fator está 

relacionado ao Valor de profissionalismo competitivo.  

Este segundo fator apresentou um coeficiente de alfa de Cronbach um pouco abaixo 

do valor aceitável, com 0,680. No entanto, Hair et al (2005) aborda que a avaliação feita com 
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esse índice é a relação positiva com o número de itens na escala. Como esse fator só 

apresentou duas variáveis, então, esse número de itens interferiu no índice. 

Além disso, outra explicação pode ser considerada em relação a esse baixo coeficiente 

de confiabilidade. De acordo com Santos (2000), os valores servem como critério de 

avaliação das ações dos outros indivíduos e Dubrin (2003) também ressalta os valores como 

algo que é importante para a pessoa e serve como orientação para agir. Assim, ressaltar, 

principalmente a valorização da competição dentro da organização, é avaliar as ações das 

pessoas de forma competitiva e afirmar que elas julgam isso importante. 

4.4 Análise dos grupos 

Com a análise fatorial realizada nas 30 variáveis do IBACO, o passo seguinte foi 

realizar a análise de agrupamento nos cinco fatores encontrados. Inicialmente, os cinco fatores 

foram analisados de acordo com o gráfico dendograma, no qual enfatizou dois grandes 

grupos. Posteriormente, foi realizada a análise não hierárquica com esses dois grupos mais 

relevantes. 

Apesar de todos os fatores apresentarem alta significância nesta análise, o valor de F 

foi destacado em apenas dois fatores, a Prática de recompensa e treinamento e o Valor de 

satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados. Como mostra a tabela a seguir, os dois 

clusters selecionados mostraram-se bem opostos. O primeiro grupo apresentou altas 

correlações negativas quanto à Prática de recompensa e treinamento e ao Valor de satisfação, 

bem-estar e cooperação do empregado. Com relação ao grupo 2 ocorreu o oposto, ou seja, 

este grupo apresentou altas correlações positivas com esses dois fatores. 

Grupos Fatores 
1 2 

F Significância 

Prática de recompensa e 
treinamento 

- 0,78270 0,66189 286,314 0,0001 

Prática de integração externa - 0,41123 0,31031 38,738 0,0001 

Prática da promoção do 
relacionamento interpessoal - 0,20318 0,15727 8,929 0,003 

Valor de satisfação, bem-estar e 
cooperação dos empregados 

- 0,89057 0,72019 464,381 0,0001 

Valor de profissionalismo 
competitivo 

- 0,16097 0,12210 5,400 0,021 

Tabela 7 – Centro dos grupos finais, valor F e significância 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Analisando de forma mais detalhada os dois grupos encontrados, foi possível observá-

los de acordo com a representação deles nos três hospitais pesquisados. O grupo 1 foi 

formado por 125 sujeitos dos 280 respondentes válidos para esta análise. Desse total, 18 

pertenciam ao Hospital A, 28 ao Hospital B e 79 ao Hospital C. Quanto ao cluster 2, obteve-

se um total de 155 respondentes, nos quais 128 eram do Hospital A, 18 do Hospital B e 9 do 

Hospital C. Percebe-se portanto que o cluster 1 é, predominantemente, formado pelos 

colaboradores dos hospitais B e C, enquanto o cluster 2 apresenta, em sua maioria, 

colaboradores do Hospital A. 

4.5 Análise da discriminante 

Após a identificação dos grupos, a análise discriminante foi realizada, sendo os grupos 

a variável dependente e os cinco fatores as variáveis independentes. Corroborando com o 

valor de F na análise de agrupamentos, na discriminante, o teste F apresentou valores mais 

altos nos fatores de Prática de recompensa e treinamento e no Valor de satisfação, bem-estar e 

cooperação dos empregados, conforme especificado na tabela a seguir. 

  Lambda Wilks F Sig. 
Prática de recompensa e treinamento 0,494 257,608 0,000

Prática de integração externa 0,857 41,742 0,000

Prática da promoção do relacionamento 
interpessoal 0,960 10,571 0,001

Valor de satisfação, bem-estar e 
cooperação dos empregados 

0,361 444,583 0,000

Valor de profissionalismo competitivo 0,982 4,708 0,031

Tabela 8 – Testes de igualdade de médias dos grupos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

No que se refere ao Lambda Wilks, quanto menor a estatística da variável, melhor a 

discriminação dos grupos estudados, assim, os valores do Lambda nestes dois fatores deram 

mais próximos a 0, indicando forte diferença entre as médias, o que é o desejado. Quanto à 

significância, todas as variáveis apresentaram valores menores que 0,05. Desta forma, o 

intervalo de confiança de 95% desejado foi averiguado em todos os fatores demonstrando, 

assim, que todos eles são bons discriminantes. 
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Função   
  1 
Prática de recompensa e treinamento 0,889
Prática de integração externa 0,384
Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados 0,968
(Constante) - 0,018

Tabela 9 – Coeficientes da função discriminante dos grupos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Apesar dos testes, ao utilizar o método stepwise, apenas três fatores foram 

selecionados pela análise discriminante: o Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos 

empregados; a Prática de recompensa e treinamento; e, a Prática de integração externa. No 

entanto, ao se analisar o coeficiente da função discriminante como mostra a Tabela 9, 

observa-se um peso maior nos fatores relacionados ao Valor de satisfação, bem-estar e 

cooperação e a Prática de recompensa e treinamento.

Classificação   
  1 2 
Prática de recompensa e treinamento - 1,514 1,271
Prática de integração externa - 0,681 0,522

Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados - 1,684 1,349
(Constant) - 2,309 - 1,573

Tabela 10 – Classificação dos coeficientes da função dos grupos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Portanto, pode-se inferir que o grupo 2, na sua maioria, além de apresentar os 

colaboradores do Hospital A, possui uma maior percepção dos empregados quanto à 

valorização do bem-estar, da satisfação e da cooperação entre eles. A Prática de recompensa e 

treinamento é observada de forma positiva pelos colaboradores e de forma bem mais sutil, a 

Prática de integração externa é averiguada. 

No que se refere ao grupo 1, sendo a maioria dos colaboradores dos hospitais B e C 

percebe-se algo mais contraditório. De acordo com esses colaboradores, o engajamento 

quanto à Prática de recompensa e treinamento é mais limitada quanto o Hospital A. O Valor 

de satisfação, bem-estar e a cooperação entre os indivíduos, principalmente, deste grupo, não 

é muito otimizado quanto no grupo 1, do Hospital A. Além disso, a prática de integração 

externa é mais presente, porém pouco divergente. 

Essas divergências entre os dois grupos ressaltam a diferença quanto à percepção dos 

colaboradores têm sobre o hospital no qual trabalha. Os fatores ressaltados demonstram a 

importância em relação a eles para os empregados. A Prática de recompensa e treinamento 

que remete a um conflito de interesses ressaltado por Dussault (1992) dentro dos hospitais, no 
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qual os profissionais querem renda justa e os diretores benefícios financeiros. Portanto, no 

grupo 2, essa preocupação é averiguada pelos colaboradores como sendo uma certa limitação 

dessas organizações. 

A Prática de integração externa, por sua vez, foi observada de forma mais sutil pelos 

colaboradores, porém a prática é utilizada nos hospitais. Existe uma preocupação com a 

qualidade do atendimento aos pacientes nos hospitais, no entanto, é mais averiguada no 

primeiro grupo.  

Já com relação ao único valor apresentado na análise e, que remete a dois valores do 

modelo original, apresenta uma maior significância na percepção dos membros 

organizacionais. O Valor de bem-estar e satisfação, também representando a cooperação entre 

os indivíduos representa uma necessidade humana. Isto é, o ser humano tem a necessidade de 

se sentir bem e satisfeito para realizar suas atividades de maneira condizente ao esperado pela 

sociedade e, principalmente, pela organização.  

A análise discriminante apresentou também os resultados das classificações a partir da 

amostra. A quantidade de respondentes válidos para a análise discriminante ficou em 253 

sujeitos. Os casos da amostra de desenvolvimento foram 98% corretamente classificados, 

todavia, os casos do grupo 2 apresentaram 99,3% de acerto. 

Assim, percebe-se que a cultura apresentada no grupo 1 é mais proativa, se preocupa 

mais com o bem-estar e a satisfação tanto dos empregados quanto dos pacientes. Já a cultura 

apresentada pelo grupo 2, deixa a desejar em alguns aspectos, principalmente na percepção 

dos colaboradores. Observa-se, portanto, que a cultura deste segundo grupo não é disseminada 

de maneira uniforme, não há uma força cultural presente nele. Como enfatiza Kotter e Heskett 

(1994), quando os valores e as práticas são partilhados, as pessoas se sentem bem trabalhando 

e se esforçam cada vez mais. Além disso, quando existe o compartilhamento entre os 

membros, eles se sentem bem em transparecer aos demais o quanto a organização representa 

para eles. 

A outra análise discriminante realizada foi utilizando-se os três hospitais como 

variável dependente e os cinco fatores como variáveis independentes. Observou-se então o 

valor de F e constatou-se certa diferença quanto ao encontrado na análise anteriormente 

realizada com os grupos. O Valor de profissionalismo competitivo, por exemplo, não 

apresentou uma significância no intervalo de confiança desejado de 95% e o teste F obteve 

um valor muito baixo, conforme a Tabela 11 apresenta. 
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  Lambda Wilks F Sig. 
Prática de recompensa e treinamento 0,686 57,310 0,000

Prática de integração externa 0,847 22,509 0,000

Prática da promoção do relacionamento interpessoal 0,939 8,081 0,000

Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos 
empregados 

0,489 130,378 0,000

Valor de profissionalismo competitivo 0,994 0,762 0,468
Tabela 11 - Testes de igualdade de médias analisando os três hospitais
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

Quanto ao Lambda Wilks, observa-se que os valores mais baixos estão nos dois 

fatores já averiguados anteriormente que são o Valor de satisfação, bem-estar e cooperação 

dos empregados e a Prática de recompensa e treinamento, respectivamente. Desconsiderando 

o Valor de profissionalismo competitivo, todos os demais fatores apresentaram uma ótima 

significância. No entanto, com a utilização do método stepwise, apenas dois fatores foram 

selecionados pela análise, de acordo com a Tabela 12. 

Funções   
  1 2 
Prática da promoção do relacionamento interpessoal -0,341 1,095

Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos 
empregados 1,552 -0,254

(Constant) -0,015 0,022
Tabela 12 – Coeficientes da função discriminante dos três hospitais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A partir desses coeficientes da função discriminante é possível observar ainda mais 

divergências ao se comparar a análise discriminante inicial. Nesta última análise os fatores 

passam a apresentar variações positivas e negativas na função. A Prática de recompensa e 

treinamento, anteriormente selecionada, é substituída nesta análise pela Prática da promoção 

do relacionamento interpessoal. Esta última prática é um pressuposto inerente à cultura 

brasileira. O personalismo é um traço cultural abordado por Freitas (1997) e Prates e Barros 

(1997), no qual apresenta como características chaves a busca pela proximidade e pelo afeto 

nas relações pessoais entre os indivíduos, favorecendo a coesão interna dos colaboradores. A 

tabela a seguir mostra como se comporta cada fator nos três hospitais analisados. 
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Hospitais   
  A B C 
Prática da promoção do relacionamento 
interpessoal 

-0,406 0,623 0,271

Valor de satisfação, bem-estar e 
cooperação dos empregados 

1,549 -1,011 -2,048

(Constant) -1,125 -2,043 -2,113
Tabela 13 – Classificação dos coeficientes da função dos três hospitais em separado 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 

A partir da Tabela 13, é possível fazer algumas inferências quanto a esses dois fatores 

selecionados em cada hospital. No Hospital A, por exemplo, observa-se que há uma 

valorização positiva quanto à satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados, porém a 

Prática da promoção do relacionamento interpessoal não é tão observada quanto o valor, 

apresentando um valor negativo. 

Os hospitais B e C apresentaram certa semelhança quanto ao comportamento dos 

fatores. Ambos obtiveram uma maior prática quanto ao relacionamento interpessoal e um 

engajamento um pouco limitado quanto à valorização da satisfação, do bem-estar e da 

cooperação dos empregados. A diferença maior figurou apenas no valor dos coeficientes, ou 

seja, no Hospital B a Prática do relacionamento interpessoal é mais acentuada que no Hospital 

C. Já quanto ao Valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados, o Hospital C 

apresentou uma menor preocupação quanto a isso do que o Hospital B. Essas divergências 

quanto a cultura de cada hospital pode ser melhor compreendida, ao se observar que as 

práticas e os valores presentes nas organizações, segundo Alcadipani e Crubellate (2003),  

vistas como, multifacetadas, altamente flutuantes e permeáveis, além de seus significados 

serem, necessariamente, abertos a várias interpretações diferentes. 

No que diz respeito aos resultados de classificação da amostra, a quantidade de 

respondentes válidos para a análise foi o mesmo de 253 sujeitos. No entanto, o percentual de 

sujeitos corretamente classificados foi menor do que o apresentado anteriormente, com 

75,9%, todavia, o Hospital C apresentou um percentual de sujeitos corretamente classificados 

de quase 80%.  

Essa diferença da classificação de uma análise para outra, pode ser notado pelo fato 

dos colaboradores apresentarem opiniões divergentes dentro da mesma organização. Morgan 

(1996) enfatiza que apesar dos indivíduos compartilharem muitas coisas em comum dentro de 

um ambiente organizacional, dificilmente a cultura terá uma influência uniforme em todos os 

colaboradores, devido à diferença de personalidade de cada um.  
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Como ressalta Tavares (1993), a cultura do indivíduo depende do seu aprendizado no 

dia-a-dia e da maneira como ele expressa esse conhecimento. Assim, comparando ao 

ambiente organizacional, um indivíduo que esteja no setor administrativo vai apresentar um 

aprendizado diferente do outro que presta serviço diretamente com o paciente, no setor de 

enfermagem.  

Além dessa forma de aprendizado, o indivíduo apresenta, em seu cotidiano, situações 

diversas quanto à maneira adequada de expressar o seu conhecimento. Isto ocorre, por 

exemplo, em situações abordadas por Dussault (1992), uma vez que o paciente sente 

dificuldade em entender o seu diagnóstico, dependendo da linguagem utilizada pelos 

profissionais de saúde que estão lhe atendendo e pela condição sócio-econômica dele para 

entender.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta parte do trabalho, é explanada a síntese das principais descobertas e conclusões 

presentes no estudo. Nela consta a apresentação conclusiva dos objetivos de pesquisa, bem 

como as recomendações propostas para futuros estudos. 

Inicialmente, o presente estudo visou caracterizar o perfil dos entrevistados, sendo as 

características básicas do profissional da organização hospitalar. Esses profissionais 

apresentaram uma faixa etária de 26 a 40 anos, sendo composta, significativamente, por 

mulheres casadas.  

O nível de escolaridade obtido foi o exigido para a classe de ocupação mais observada 

na amostra. Isto é, a profissão mais obtida na amostra foi de técnico de enfermagem e o 

profissional que queira exercer essa atividade, necessita de um curso técnico.  

A média de tempo de empresa desses profissionais ficou entre 1 e 5 anos. Os 

colaboradores apresentaram 27 tipos de profissões e/ou ocupações e foram distribuídos em 

nove áreas diferentes.  

A utilização do Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional – 

IBACO foi útil para observar o impacto das práticas e dos valores no ambiente 

organizacional, de acordo com a percepção dos colaboradores. O instrumento apresentou uma 

boa confiabilidade nos dados e uma ótima adequação na amostra, de acordo com os testes de 

Alfa de Cronbach e a Medida de Adequação da Amostra (KMO).  

A distribuição das variáveis para cada prática e valor apresentado pelo modelo 

IBACO, divergiu do encontrado na presente pesquisa. Isso pode ter ocorrido pelo fato do 

tema estudado ser muito complexo e apresentar uma grande subjetividade em seu contexto. 

Além disso, a população estudada foi diferente ao analisado pelo IBACO, tanto quanto ao tipo 

de empresa, quanto ao contexto cultural. Isto é, no modelo original a população estava situada 

no sudeste do país, Rio de Janeiro, e os ramos de empresa estudados se limitavam ao 

comércio, ensino e alguns prestadores de serviços. Já esta pesquisa foi realizada em hospitais 

da rede privada situados no nordeste do país, mais especificamente em Natal/RN. 

As práticas identificadas na presente pesquisa obtiveram a mesma nomeação do 

modelo utilizado, o IBACO. No entanto, as variáveis se agruparam de forma divergente ao 

observado pelo IBACO. As práticas identificadas na pesquisa foram a de recompensa e 

treinamento, a de integração externa e a da promoção do relacionamento interpessoal.  
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Os valores organizacionais encontrados na pesquisa, também foram diferentes do 

modelo original. Enquanto o modelo abordou três valores distintos, a pesquisa encontrou 

apenas dois valores, nos quais um deles agrupou dois dos valores apresentados pelo IBACO. 

Os dois foram o Valor de satisfação, bem-estar e cooperação entre os empregados e o Valor 

de profissionalismo competitivo. 

Na análise feita entre todos os colaboradores e as práticas e os valores encontrados, 

observou-se uma clara contradição em dois grandes grupos. O primeiro grupo apresentou uma 

cultura mais proativa em relação às práticas e aos valores, enquanto que o segundo grupo 

apresentou limitações, na percepção dos colaboradores. Esses grupos foram observados 

conforme os colaboradores de cada hospital pesquisado e constatou-se divergências de 

opiniões dentro de um mesmo hospital.  

A análise discriminante realizada nesses grupos enfatizou algumas dessas práticas e 

um valor significante para caracterizar a cultura deles. As práticas de recompensa e 

treinamento e a de integração externa foram apresentadas na análise, como também o Valor 

de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados. Segundo a percepção desses grupos, 

essas práticas e esse valor é o que caracteriza melhor os hospitais nos quais trabalham. 

Ao ser realizada essa mesma análise, porém diferenciando mais rigorosamente o 

colaborador de cada hospital, observou-se que, de forma geral, os grupos abordados 

anteriormente apresentaram características semelhantes aos colaboradores desta análise. Isto 

é, o grupo 2 encontrado anteriormente, apresentava, em sua maioria, colaboradores dos 

hospitais B e C. Nesta segunda análise, os colaboradores desses dois hospitais apresentaram 

as mesmas características. 

A prática enfatizada nessa segunda análise diferiu da primeira, ou seja, naquela análise 

enfatizou-se apenas a Prática da promoção do relacionamento interpessoal, a única que não 

foi verificada na primeira discriminação. Já o valor apresentado foi o mesmo nas duas 

análises. 

De forma geral, essas duas análises distintas serviram para caracterizar a cultura de 

cada organização hospitalar pesquisada. Bem como observar a percepção que a maioria dos 

colaboradores tinha sobre as práticas e o valor utilizado nos hospitais.  

O Hospital A, por exemplo, caracterizou-se por apresentar uma valorização quanto à 

satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados, porém a Prática da promoção do 

relacionamento interpessoal não é tão observada quanto este valor. Além disso, a Prática de 

recompensa e treinamento, na percepção da maioria dos colaboradores deste hospital, é 
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observada de forma positiva e, de maneira mais sublime, a Prática de integração externa

também. 

Quanto aos outros dois hospitais, a semelhança observada foi em relação ao 

comportamento das práticas e dos valores utilizados por eles. A Prática da promoção do 

relacionamento interpessoal é utilizada de maneira positiva nesses hospitais, enquanto que há 

uma maior limitação quanto à valorização da satisfação, do bem-estar e da cooperação dos 

empregados. Na percepção da maioria dos colaboradores dos dois hospitais, observou-se que 

a Prática de recompensa e treinamento ainda é um pouco limitada. Já a Prática de integração 

externa é mais presente que esta última, no entanto ainda apresenta alguma limitação. 

Com o objetivo de dar continuidade e maior profundidade aos achados deste trabalho, 

sugere-se a realização de novos estudos para agregar ou consolidar o campo explicativo do 

tema cultura. Desta forma, recomenda-se a realização de novos estudos a cerca deste 

instrumento em outras áreas de trabalho e em outras regiões brasileiras. Essa seria uma forma 

de confirmar ou refutar o instrumento aqui utilizado. 

Outra possibilidade é a realização de um estudo enfatizando-se a relação das áreas 

organizacionais com as práticas e os valores da empresa. Abordando-se a percepção das áreas 

diante da empresa, para avaliar como a subcultura pode está inserida da cultura 

organizacional.  

A complexidade da cultura organizacional dá espaço, também, para a utilização de 

outros estudos com diferentes metodologias. Portanto, a possibilidade de abordar estudos de 

outros teóricos e metodologias, faz com que aumente a compreensão das variáveis estudadas 

nesta pesquisa, de uma forma mais sistêmica. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

Caro(a) Senhor(a), 

O presente questionário está sendo concebido de forma a diagnosticar a cultura 
organizacional. Ele está sendo aplicado para uma pesquisa acadêmica realizada pelo 
Programa de Pós-graduação em Administração da UFRN, portanto os dados coletados serão 
mantidos em sigilo e os respondentes não serão identificados. 

Desde já agradecemos pela colaboração, 

Lidiane de Medeiros Lucena 
Administradora e Mestranda em Administração pela UFRN 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Neste questionário a resposta a ser assinalada é aquela relacionada às diferentes práticas e 
procedimentos que são comumente adotados no dia-a-dia das empresas. Sua resposta deve 
refletir o que de fato acontece na empresa e não a sua opinião pessoal ou grau de satisfação 
com o que ocorre. Apenas uma alternativa deve ser assinalada em cada afirmativa, de acordo 
com a veracidade das afirmativas e baseando-se nas seguintes respostas do quadro abaixo: 

NÃO SE 
APLICA DE 

MODO 
NENHUM 

POUCO 
SE 

APLICA 

APLICA-SE 
RAZOAVELMENTE

APLICA-SE 
BASTANTE

APLICA-SE 
TOTALMENTE

1 2 3 4 5 

QUESTÕES 1 2 3 4 5
Os empregados têm ampla liberdade de acesso aos diretores.      

O atendimento às necessidades do paciente é uma das metas mais 
importantes. 

     

As necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários constituem uma 
preocupação constante da empresa. 

     

Persegue-se a excelência dos serviços como forma de satisfazer aos 
pacientes. 

     

Os empregados que apresentam idéias inovadoras costumam ser premiados.      

1-Sexo:  
(___) Masculino 
(___) Feminino 

2-Idade:  

________anos 

3-Escolaridade:  
(__) Fundamental (1ºGrau) incompleto  
(__) Fundamental (1ºGrau) completo 
(___) Médio (2ºGrau) incompleto 
(___) Médio (2ºGrau) completo 
(___) Curso técnico 
(___) Superior Incompleto 
(___) Superior completo 
(___) Pós-graduação 

4-Estado civil: 
(__)Solteiro(a) 
(__)Casado(a)/Junto(a) 
(__)Divorciado(a)/Separado(a) 
(__)Viúvo 
(__) Outros, qual? __________

6-Qual sua profissão? 

__________________________ 

7-Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 

_____anos _____meses. 
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Investe-se no crescimento profissional dos empregados.      

O acompanhamento e atendimento das necessidades dos pacientes é feito 
constantemente. 

     

Mantêm-se relações amigáveis com os pacientes.      

Os chefes imediatos são como pais para os empregados.      

Os empregados recebem treinamento para poderem desenvolver sua 
criatividade. 

     

Os empregados são premiados quando apresentam um desempenho que se 
destaca dos demais. 

     

Programas para aumentar a satisfação dos empregados são regularmente 
desenvolvidos. 

     

É prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados.      

A preocupação do empregado com a qualidade de seu serviço é bem vista.      

As inovações são em geral introduzidas para atender às necessidades do 
mercado. 

     

Eventos sociais com distribuição de brindes são comumente realizados para 
os empregados. 

     

O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante apreciadas.      

Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados são 
implementados e testados. 

     

O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande virtude.      

As relações entre empregados e membros do alto escalão são cordiais e 
amigáveis. 

     

A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista como de 
grande valor. 

     

Os empregados que demonstram dedicação e espírito de colaboração são os 
melhores modelos a serem seguidos. 

     

Somente os bons empregados recebem benefícios que lhes garantem um 
melhor bem-estar. 

     

A criatividade é um dos requisitos básicos para a ocupação de cargos 
gerenciais. 

     

O crescimento profissional é considerado indispensável à permanência do 
empregado na casa. 

     

As inovações costumam ser introduzidas através de programas de 
qualidade. 

     

Os empregados se relacionam como se fossem uma grande família.      

Os empregados costumam ser premiados quando alcançam metas pré-
estabelecidas. 

     

A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, porque o 
objetivo maior do hospital é a produtividade e o lucro. 

     

A competição é vista como indispensável à obtenção de bons resultados.      
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ANEXO 2 – INDICADORES DE CADA VARIÁVEL DO IBACO 

1 – Práticas organizacionais 
1.1 – Prática de recompensa e treinamento 

- Os empregados que apresentam idéias inovadoras costumam ser premiados. 
- Os empregados são premiados quando apresentam um desempenho que se destaca dos 
demais. 
- Eventos sociais com distribuição de brindes são comumente realizados para os 
empregados. 
- As inovações costumam ser introduzidas através de programas de qualidade. 
- Os empregados costumam ser premiados quando alcançam metas pré-estabelecidas. 

1.2 – Prática de integração externa 
- O atendimento às necessidades do paciente é uma das metas mais importantes. 
- Persegue-se a excelência dos serviços como forma de satisfazer aos pacientes. 
- O acompanhamento e atendimento das necessidades dos pacientes é feito 
constantemente. 
- Mantêm-se relações amigáveis com os pacientes. 
- As inovações são em geral introduzidas para atender às necessidades do mercado. 

1.3 – Prática de promoção do relacionamento interpessoal 
- Os empregados têm ampla liberdade de acesso aos diretores. 
- Os chefes imediatos são como pais para os empregados. 
- É prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados. 
- As relações entre empregados e membros do alto escalão são cordiais e amigáveis. 
- Os empregados se relacionam como se fossem uma grande família. 

2 – Valores organizacionais 
2.1 – Valor de satisfação e bem-estar dos empregados 

- As necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários constituem uma preocupação 
constante da empresa. 
- Investe-se no crescimento profissional dos empregados. 
- Os empregados recebem treinamento para poderem desenvolver sua criatividade. 
- Programas para aumentar a satisfação dos empregados são regularmente desenvolvidos. 
- Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados são implementados e 
testados. 

2.2 – Valor de profissionalismo cooperativo 
- A preocupação do empregado com a qualidade de seu serviço é bem vista. 
- O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante apreciadas. 
- O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande virtude. 
- A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista como de grande valor. 
- Os empregados que demonstram dedicação e espírito de colaboração são os melhores 
modelos a serem seguidos. 

2.3 – Valor de profissionalismo competitivo 
- Somente os bons empregados recebem benefícios que lhes garantem um melhor bem-
estar. 
- A criatividade é um dos requisitos básicos para a ocupação de cargos gerenciais. 
- O crescimento profissional é considerado indispensável à permanência do empregado na 
casa. 
- A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, porque o objetivo maior do 
hospital é a produtividade e o lucro. 
- A competição é vista como indispensável à obtenção de bons resultados.


