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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar se existe relação entre a cultura organizacional e o clima 
organizacional, tendo como locus de pesquisa três indústrias de laticínios do Rio Grande do 
Norte. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório-descritivo e conclusivo-causal, em uma 
amostra composta por 211 funcionários de todos os níveis hierárquicos das empresas 
participantes. A partir dos dados coletados, identificou-se as características pessoais dos 
respondentes, o perfil da cultura organizacional predominante e o clima organizacional 
predominante nas indústrias analisadas. Para a análise da cultura organizacional utilizou-se o 
Modelo dos Valores Competitivos (CAMERON; QUINN, 2006) com adaptações segundo 
Santos (1998, 2000). Para a análise do clima organizacional utilizou-se a Escala de Medida de 
Clima Organizacional, proposta por Martins (et al., 2004, 2008), com modificações de forma 
a se ter um instrumento mais enxuto. Os dados coletados foram submetidos a análises 
estatísticas quantitativas, primeiramente para o conjunto de empresas e em seguida para as 
empresas individualmente, que permitiram chegar às seguintes conclusões: os perfis culturais 
foram encontrados de forma equilibrada nas organizações pesquisadas, com ênfase para os 
perfis “cultura clã” e “cultura mercado”; as organizações pesquisadas possuem um clima bom, 
segundo a classificação de Martins (2008), com destaque para os fatores “apoio da chefia e da 
organização” e “conforto físico”, fatores estes bem coerentes com o perfil “cultura clã”; as 
variáveis pessoais dos respondentes se correlacionaram tanto com os perfis culturais quanto 
com os fatores do clima organizacional, porém, cada organização apresentou sua forma 
peculiar de relação; e os perfis culturais apresentaram influencia sobre os fatores do clima 
organizacional, tanto para o conjunto de organizações quanto para as organizações 
individualmente. Assim, os resultados nos permitem concluir que há relações entre os perfis 
culturais e os fatores determinantes do clima organizacional nas organizações pesquisadas. 
 
 
Palavras-chave: Cultura Organizacional, Clima Organizacional, Indústrias de Laticínios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to investigate if exist relationship between organizational culture 

and the organizational climate, having as research’s locus three dairy industries in the Rio 

Grande do Norte State. As such, an exploratory-descriptive and conclusive-causal study, with 

a sample composed of 211 employees of all firms’ hierarchical levels was undertaken. By way 

the data collection, the employees’ personal characteristics, the predominant organizational 

culture profile and the predominant organizational climate in the industries researched were 

identified. In order to analyse the organizational culture, the Competing Value Model 

(CAMERON; QUINN, 2006), with adaptations by Santos (1998, 2000), was used. In order to 

analyse the organizational climate, the Organizational Climate Measurement Scale, proposed 

by Martins (et al., 2004, 2008), with modifications, was used. The data were submitted to 

quantitative statistical analyses, firstly to the set of firms and afterwards to the firms alone, 

that permitted arrival to the following conclusions: the cultural profiles was met in a 

balanced way in the researched organizations, with emphasis to “clan culture” and “market 

culture” profiles; the researched organizations have a good organizational climate, based in 

the Martins’ (2008) classification, with emphasis to “boss’ and organization’s support” and 

“physical comfort”, being these factors coherent whit the “clan culture” profile; the personal 

variables are correlated with the cultural profiles and with the organizational climate factors, 

however, each organization show its singular form of relation; and the cultural profiles 

showed influence on organizational climate factors. Thus, the results permitted to conclude 

that there are relations between the cultural profiles and the organizational climate factors in 

the researched organizations. 

 

 

Key-words: Organizational Culture, Organizational Climate, Dairy Industries. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os estudiosos da Administração têm se dedicado à busca de modelos e instrumentos 

que possibilitem melhorar o desempenho das organizações formais. Desde o início, como nos 

estudos realizados pelos clássicos, prevalece a preocupação em tornar as empresas mais 

funcionais. Segundo Etzioni (1981), o que se deseja para as organizações é que sejam 

unidades, mais eficientes e produtivas. 

Entretanto, existe um complicador relevante para as organizações atuais. Estas 

encontram-se inseridas num contexto mercadológico cada vez mais competitivo e dinâmico, 

onde fenômenos como globalização, desregulamentação do mercado, fusões, aquisições, 

privatizações, entre outros, tornam-se cada vez mais rotineiros, demonstrando as constantes 

mudanças do ambiente empresarial. O nível de competitividade exigido para uma empresa é 

cada vez mais elevado, sendo determinado pela sua capacidade de inovar em resposta às 

necessidades do mercado e às investidas da concorrência. 

As organizações e o mundo de modo geral necessitam de transformações; estas por 

sua vez são alicerçadas em novas crenças e valores, novos paradigmas, pois, são responsáveis 

por todas as atividades humanas. Sendo o processo de mudança que se vive atualmente ímpar 

em toda a história da civilização, para sobreviverem e serem viáveis nas próximas décadas, as 

organizações requerem flexibilidade em sua estrutura e estratégias adequadas (MELLO, 

2004). 

Na realidade, as empresas, hoje, buscam um novo padrão econômico mundial de alta 

freqüência, baixo custo e intensa competição, decorrente da nova era da internacionalização 

ou globalização econômica, que lhes impõe uma necessidade cada vez maior de desenvolver 

produtos e/ou serviços de qualidade e de alcançar maior produtividade, num contexto de 

mudanças cada vez mais velozes e que exigem, acima de tudo, capacidade de adaptação por 

parte das organizações. 

A busca da sobrevivência organizacional tem mudado os paradigmas organizacionais, 

no sentindo de que, se antes era necessário motivar os funcionários, hoje se precisa buscar o 

seu comprometimento, o que faz que as organizações despertem para a relevância da obtenção 

de ambientes positivos, onde os empregados e os grupos possam encontrar condições 

favoráveis para trabalharem mais eficazmente, aliando-se a isso a oportunidade de efetivos 

estímulos para o desenvolvimento pleno do indivíduo (MELLO, 2004). As considerações 

feitas anteriormente evidenciam a necessidade de se entender como as pessoas componentes 
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de qualquer organização percebem as múltiplas mudanças que ocorrem tanto no ambiente 

externo, como no interior da própria organização, e como reagem a elas. 

As atitudes dos funcionários e a capacidade destes de desenvolverem suas atividades 

em um nível de qualidade compatível com as exigências do mercado estão diretamente 

relacionadas à competitividade de uma organização. Segundo Costa (1999), administrar o 

contingente humano de uma organização e conduzi-lo ao sucesso exige que os processos de 

inovação e mudança sejam implementados sob estratégias de gerenciamento, as quais tenham 

uma atuação consistente sobre os valores desenvolvidos dentro da cultura da organização, 

uma vez que estes próprios valores foram desenvolvidos pelo grupo ao aprender como lidar 

com seus problemas de adaptação externa e integração interna, funcionando suficientemente 

bem para serem considerados válidos e repassados aos novos membros do grupo (SCHEIN, 

1992). 

Neste sentido, deve-se dar muita importância à cultura da organização. Ao se tornar 

mais que um simples fenômeno de moda (HOFSTEDE, 1997), a cultura fornece os dados 

oportunos sobre o funcionamento da organização e ajuda a entender a sua complexidade. 

Outro fator fundamental para se alcançar a performance pretendida inclui, exatamente, 

os múltiplos comportamentos individuais e coletivos que regem a atividade global da 

organização. Desta forma, deve-se dar atenção à qualidade das relações entre as pessoas e a 

organização. Segundo Thévenet (1985), o interesse pelo clima organizacional traduz esta 

preocupação: um bom clima resulta em boas relações internas com expectativas 

reciprocamente satisfeitas. Sabe-se que um dos maiores resultados das experiências realizadas 

na Western Electric foi o de mostrar a importância do clima organizacional para a 

produtividade. 

Para Rizzatti (2002), estudar clima organizacional é um excelente mecanismo para se 

conhecer a organização e o ambiente de trabalho, e assim transmitir aos dirigentes uma visão 

mais ampla da organização e não apenas uma simples interpretação de dados. Sob esse 

enfoque, o estudo do clima organizacional, seja por meio do estudo das percepções ou das 

aspirações dos indivíduos, é um diagnóstico da instituição, especialmente pelo seu valor 

prático na adoção de novas estratégias administrativas. 

Assim, de maneira geral, os autores que estudam o clima e cultura organizacionais por 

um viés funcionalista, consideram esses construtos como sendo variáveis gerenciáveis e 

diretamente ligadas ao desempenho das organizações, ou seja, sendo fatores mediadores de 

resultados organizacionais favoráveis. 

 



 17

1.1 – CENÁRIO 

Na atual conjuntura globalizante em que vive-se, que torna o mundo uma “Aldeia 

Global” onde as diferenças sócio-culturais e tecnológicas estão cada vez menores entre as 

organizações, há uma busca incessante por diferenciais que venham a convergir em vantagens 

competitivas perante as concorrentes. 

 Além dos fatores relacionados a cada segmento mercadológico, temos ainda os fatores 

macroeconômicos que atingem a todos de maneira substancial. 

 Segundo o SEBRAE-MG e a FAEMG (1996) a economia brasileira, tem passado por 

profundas transformações, que exigiram e continuam exigindo fortes ajustamentos em todos 

os setores. A atividade leiteira, segundo essas instituições, não ficou imune a essas mudanças. 

Consideram o ponto de maior destaque nas transformações verificadas na economia como 

dizendo respeito ao aprofundamento das integrações, num sentido bem mais amplo, uma vez 

que ampliaram-se as integrações entre os componentes do complexo agroindustrial, 

aumentaram-se as integrações entre o produtor e o consumidor e, principalmente, 

aprofundaram-se as integrações no mercado internacional. 

 Tem-se que, a partir dos anos 90, diversas decisões governamentais foram tomadas 

objetivando abrir a economia brasileira para o mercado internacional. A principal 

conseqüência desse comportamento é a necessidade de aumentos de produtividade e de 

melhoria de qualidade, de modo a tornar o produto brasileiro competitivo em relação ao de 

outros países. Desde então, o pecuarista brasileiro tem sido afetado, diretamente, pelo 

comportamento da produção mundial. A Tabela 1 apresenta os valores da produção mundial 

de leite de vaca, comparativamente entre 1997/2007. 

 

Tabela 1 – Produção Mundial de Leite de Vaca 1997/2007 

VARIAÇÃO (%)
1997 2002 2007 2007/1997

Europa 212.784 212.441 207.281 -2,4 37,1
América 132.977 145.984 160.588 17,2 28,7
Ásia 85.123 102.282 140.787 39,5 25,1
Oceania 20.443 24.260 26.259 22,1 4,7
África 17.615 22.797 25.033 29,6 4,5
TOTAL 468.942 507.764 560.487 16,3 100,0

% TOTAL EM 2007CONTINENTE
PRODUÇÃO DE LEITE (MIL TONELADAS)

 
   Fonte: IBGE, 2008. 

 

Apesar dos dados apresentarem aumento geral da produção em 2007 na ordem de 

16,3%, comparativamente a 1997, observa-se a queda na produção da Europa. Essa queda 

pode estar associada a pressões internas no sentido de reduzir os pesados subsídios que são 
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aplicados. A queda da produção européia tem uma conseqüência imediata: redução da oferta e 

elevação dos preços de derivados lácteos. 

 O comportamento do mercado europeu e o grande potencial do mercado brasileiro são 

os principais argumentos para explicar os maciços investimentos realizados, no Brasil, pela 

indústria laticinista nos últimos anos. Esses investimentos podem ser comprovados pelo 

aumento da produção brasileira. 

 

Tabela 2 – Produção anual de leite de vaca no Brasil (1995 a 2007) 

PRODUÇÃO DE LEITE
(BILHÕES DE LITROS)

1995 16,5
1996 18,5
1997 18,7
1998 18,7
1999 19,1
2000 19,8
2001 20,5
2002 21,6
2003 22,3
2004 23,5
2005 25,0
2006 25,4
2007 26,4

ANO

 
       Fonte: IBGE, 2008. 

 

 Quando analisa-se os dados para a produção do Rio Grande do Norte, verifica-se a 

mesma tendência de aumento na produção. 

 

Tabela 3 – Produção anual de leite de vaca no Rio Grande do Norte (1995 a 2007) 

PRODUÇÃO DE LEITE
(BILHÕES DE LITROS)

1995 0,106
1996 0,160
1997 0,162
1998 0,130
1999 0,129
2000 0,145
2001 0,143
2002 0,158
2003 0,174
2004 0,201
2005 0,212
2006 0,235
2007 0,259

ANO

 
       Fonte: IBGE, 2008. 
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Apesar de pertencer a um dos principais ramos da indústria do Rio Grande do Norte, 

segundo dados da FIERN (2006), o setor laticinista deste Estado, ainda, apresenta importantes 

entraves ao seu desenvolvimento, como o baixo nível tecnológico adotado na maioria dos 

estabelecimentos leiteiros, rebanho com baixo padrão genético e inexistência de uma política 

definida de estímulo e proteção à produção, além de aspectos ambientais desfavoráveis, como 

as secas. 

 

1.2 – TEMA E PROBLEMA DA PESQUISA 

Conforme demonstrado anteriormente, diante de um setor onde existe uma 

concorrência tão acirrada, qualquer ação que venha a prover informações que possibilitem um 

adequado direcionamento das decisões para o alcance de vantagens competitivas é de grande 

valia. 

Mediante a possibilidade de ganhos de desempenho organizacional com a adequada 

gestão da cultura e do clima organizacionais (CAMERON; QUINN, 2006, DEAL; 

KENNEDY, 1982, HOFSTEDE et al., 1990, KOTTER; HESKETT, 1994, LIKERT, 1961 

apud WALLACE, HUNT, RICHARDS, 1999, p. 552, MUSIELLO NETO, 2002, PETERS; 

WATERMAN, 1982, SANTOS, 1998, 1999, 2000, SOUZA, 1978), faz-se necessário 

conhecer se existe relação entre esses dois construtos e como esta ocorre nas organizações. 

Assim, o presente estudo que trata do tema “clima e cultura organizacionais” possui o 

seguinte problema de pesquisa: existe relação entre a cultura organizacional e o clima 

organizacional, ao se analisar indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte? O 

problema de pesquisa é ilustrado através da Figura 1. Essa figura mostra que a análise do 

presente trabalho vai se restringir à análise da relação entre cultura e o clima organizacionais. 

Ainda, considera-se que fatores externos e internos influenciam o clima e a cultura 

organizacionais e que estes influenciam o desempenho organizacional, mesmo que a análise 

destas relações não seja o foco deste trabalho. 

 

CULTURA
ORGANIZACIONAL

CLIMA
ORGANIZACIONAL

 
Figura 1 – Desenho do problema da pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor, 2010. 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA 

A cultura e o clima vêm assumindo cada vez mais importância nos estudos 

organizacionais, sendo comum a sua avaliação e diagnóstico. Kotter e Heskett (1994, p.10) 
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enfatizam a relevância da cultura e do clima organizacionais, uma vez que: “(...) exercem 

efeito poderoso nos indivíduos e no desempenho, em especial em um ambiente competitivo”. 

Convém conhecer e estudar a cultura e o clima organizacionais para que estes 

construtos deixem de ser vistos apenas como uma condição passiva e passem a ser percebidos 

como uma oportunidade de trazer benefícios numerosos para a empresa, através do seu uso 

estratégico. 

Assim, percebe-se que o presente estudo justifica-se tanto por sua relevância teórica 

como empírica. 

A relevância teórica consiste em contribuir com o desenvolvimento desse campo de 

conhecimento, pois, apesar de anos de estudo sobre esses dois construtos, existem ainda 

discussões controversas e polarizadas por estudiosos que reconhecem a causalidade entre 

cultura e clima organizacionais e por outros acadêmicos que refutam esta afirmação. O 

presente estudo pode prover maiores informações sobre a dinâmica dessa relação. Além disso, 

ao se analisar alguns estudos bibliométricos, estes apontam para um aumento significativo da 

publicação científica em clima e cultura organizacionais nos últimos anos, o que evidencia a 

relevância do tema na atualidade (VIEIRA; FISCHER, 2005, OLIVEIRA, FACHINI, 

MACHADO, 2009). 

Vieira e Fischer (2005), ao analisarem as publicações das revistas RAE, RAUSP e 

RAC, as teses e dissertações da USP e da EAESP-FGV e os artigos publicados no 

ENANPAD, no período de 15 anos (de 1990 a 2004), encontraram 110 publicações que 

tratam do tema clima organizacional e cultura organizacional, como se pode observar na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Produção científica em Clima e Cultura Organizacionais (1990 a 2004) 

ANO
TEMA

3 0 1 0 0 3 2 0 1 1 1 1 2 2 5
1 1 3 3 3 5 7 17 11 2 7 6 9 9 4Cultura Organizacional

1998 2000 2001 2003 2004

Clima Organizacional

1990 1993 1996 1999 20021991 1992 1994 1995 1997

 
 Fonte: modificado de Vieira e Fischer (2005). 

 

Das publicações citadas pelos autores, a grande maioria (80%) tratava da cultura 

organizacional (VIEIRA; FISCHER, 2005). Coadunando a esta afirmação, Oliveira, Fachini e 

Machado (2009), ao analisarem os trabalhos publicados nos ENANPAD’s de 2004 a 2008, 

encontraram 63 artigos publicados sobre os referidos temas, dos quais 50 (aproximadamente 

80%) eram sobre cultura organizacional. O detalhamento sobre a quantidade de artigos 

publicados por ano neste evento encontra-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Publicações sobre Clima e Cultura Organizacionais no ENANPAD (2004 a 

2008) 

ANO
TEMA

2 2 2 5 2
8 3 8 16 15Cultura Organizacional

Clima Organizacional

2004 20072005 2006 2008

 
   Fonte: modificado de Oliveira, Fachini e Machado (2009) 

 

Os autores ainda identificaram a predominância de pesquisas qualitativas dentre os 

trabalhos analisados, o que remete ao fato de que os estudos quantitativos têm um grande 

campo a ser explorado quando o assunto é Clima Organizacional e Cultura Organizacional 

(OLIVEIRA; FACHINI; MACHADO, 2009). 

A relevância empírica, como já mencionada, reside no fato de que este estudo fornece 

informações sobre a existência, ou não, de relação entre esses dois construtos e sobre como 

esta ocorre, o que pode ser útil para a tomada de decisões estratégicas nas organizações. 

Faz-se importante salientar que a viabilidade deste estudo deu-se graças à 

acessibilidade das organizações estudadas. 

 

1.4 – QUESTÕES DE PESQUISA 

Segundo Vergara (2004, p.26) “as questões funcionam como roteiro de pesquisa”, 

considerando que com o alcance dos objetivos do estudo, as questões sejam respondidas. 

 

1.4.1 – Questão Geral 

 A questão geral do presente estudo é: existe relação entre a cultura e o clima 

organizacionais nas indústrias de laticínios analisadas? 

 

1.4.2 – Questões Específicas 

 As questões específicas da pesquisa são: 

 • Qual o perfil de cultura organizacional predominante nas indústrias de laticínios 

pesquisadas, segundo o Competing Value Model? 

• Qual o tipo de clima organizacional predominante nas indústrias de laticínios 

pesquisadas, segundo a Escala de Medida de Clima Organizacional? 

• Qual a relação entre as variáveis pessoais dos respondentes e os fatores do clima e os 

perfis da cultura organizacional nas indústrias de laticínios pesquisadas? 
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• Os perfis culturais influenciam os fatores do clima organizacional nas indústrias de 

laticínios pesquisadas? 

 

1.5 – OBJETIVOS 

Segundo Vergara (2004), o objetivo da pesquisa pode ser definido como um resultado 

a ser alcançado, sendo que sua importância está em caracterizar o enfoque principal do 

trabalho. 

A seguir, apresenta-se o objetivo geral e os objetivos específicos da presente pesquisa. 

 

1.5.1 – Objetivo Geral 

Investigar se existe relação entre a cultura organizacional e o clima organizacional, 

tendo como locus de pesquisa três indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte. 

 

1.5.2 – Objetivos específicos 

• Identificar o perfil de cultura organizacional predominante nas indústrias de 

laticínios pesquisadas, segundo o Competing Value Model; 

• Identificar o tipo de clima organizacional predominante nas indústrias de laticínios 

pesquisadas, segundo a Escala de Medida de Clima Organizacional; 

• Identificar a relação entre as variáveis pessoais e os fatores do clima e os perfis da 

cultura organizacional nas indústrias pesquisadas; 

• Verificar, nas indústrias em foco, se os perfis da cultura organizacional influenciam 

os fatores do clima organizacional. 

 

1.6 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além dessa parte introdutória o trabalho está estruturado da seguinte forma: no 

capítulo 2 tem-se a “Fundamentação Teórica”; no 3 discorre-se sobre os “Procedimentos 

Metodológicos”; no capítulo 4 são mostrados os “Resultados e Discussão”; no 5 apresenta-se 

as “Considerações Finais”. Por fim, apresenta-se as “Referências” utilizadas no presente 

trabalho. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 – CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.1.1 – Gênese do Termo Cultura Organizacional 

 O termo cultura não surgiu nos limites do que conhecemos hoje por Teoria 

Administrativa. Essa jovem ciência, que se constituiu como campo autônomo do 

conhecimento somente no início do século XX, por anos esteve longe de considerar as 

diferenças na construção simbólica da realidade como relevantes nas suas formulações 

teóricas. 

 Cultura é um termo bastante antigo, e remonta à sociedade romana, onde a palavra 

colere referia-se ao cultivo de produtos relacionados com a terra, a educação, o 

desenvolvimento da infância e o cuidado com os deuses (SAMPAIO, 2004). Seu conceito 

para a análise organizacional foi transferido da Antropologia, tendo influenciado a 

sistematização do conhecimento de acordo com as características de cada corrente. 

 Tradicionalmente, a antropologia cultural considera que a cultura é a principal causa 

da diferença entre povos, o que se confirma quando se analisa a não concretização empírica 

da teoria da convergência das sociedades industriais, que pressupunha a “homogeneização 

gradativa do mundo em conseqüência da industrialização, do progresso tecnológico e da 

modernização” (BARBOSA, 2003, p.118), levando à passagem de uma sociedade tradicional 

para uma moderna. Ao longo dos anos, a antropologia cultural, desenvolveu diversas 

abordagens e definições sobre cultura. Smircich (1983) identificou as correntes antropológicas 

que embasam as pesquisas de cultura, explorando a questão da grande variedade de 

tratamentos a esse assunto. A autora citou cinco principais abordagens: funcionalismo, 

funcionalismo estrutural, perspectiva cognitiva, perspectiva simbólica e estruturalismo. 

 A respeito do funcionalismo, Malinowski (1975), que é considerado seu maior 

representante (SANTOS, 2000), considera a cultura como consistindo no conjunto integral 

dos instrumentos e bens de consumo, nos códigos constitucionais dos vários grupos da 

sociedade, nas idéias e artes, nas crenças e costumes humanos. Assim, para Malinowski 

(1975), a cultura é um instrumento a serviço das necessidades biológicas e psicológicas do 

homem. Isto o leva a considerar a sociedade como um todo e a ver como as práticas, crenças e 

outros elementos culturais funcionam para manter a estrutura social. 

 O funcionalismo estrutural tem na figura de Radcliffe-Brown seu maior representante 

(SANTOS, 2000). Segundo este autor, a cultura funciona como um mecanismo adaptativo-

regulador que unifica o indivíduo nas estruturas sociais (RADCLIFFE-BROWN, 1973). 
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 A perspectiva cognitiva ou etnociência, que tem como principal autor Goodenough 

(BALDI; LOPES, 1997), concebe a cultura como um conjunto organizado de cognições 

funcionais dentro de um sistema de conhecimento contendo qualquer coisa que alguém tem 

que saber ou crer objetivando operar de uma maneira aceitável com os membros de uma 

sociedade (GOODENOUGH, 1964). Segundo Smircich (1983), esta abordagem considera que 

a mente humana gera a cultura pelo significado de um número finito de regras, sendo esta um 

conjunto de cognições compartilhadas. Considera-se que é enfatizado o pensamento e o 

intelecto do indivíduo e que o interesse principal da pesquisa cultural é encontrar regras nas 

ações e nos comportamentos dos indivíduos e na maneira como percebem e descrevem seu 

mundo (ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984). 

 A perspectiva simbólica é representada por Geertz e segundo Smircich (1983), para 

esta linha de pensamento, a cultura é considerada um sistema de símbolos e significados 

compartilhados, onde a ação simbólica necessita ser interpretada, lida e decifrada para ser 

entendida. Para Geertz (1989, p.66) cultura é: 

 

um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, 

um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das 

quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas 

atividades em relação à vida. 

 

 Ainda de uma perspectiva simbólica, a cultura é considerada a partir das interpretações 

de símbolos, analisados por meio dos significados subjacentes aos fenômenos sociais, sendo o 

principal objetivo da pesquisa cultural o entendimento dos significados compartilhados pelos 

indivíduos relacionando-os com suas ações (ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984). Percebe-se a 

organização como modelo de discurso simbólico (SMIRCICH, 1983). 

 A abordagem estrutural, que tem Lévi-Strauss como seu principal autor (SANTOS, 

2005), considera que a cultura é a expressão dos processos psicológicos inconscientes e que 

seu objetivo é desvendar os fundamentos dos arranjos sociais sob a ótica de uma natureza 

mais complexa que englobe os processos conscientes e inconscientes da mente (LÉVI-

STRAUSS, 1970). Em outras palavras: cultura é a projeção da infra-estrutura universal da 

mente (SMIRCICH, 1983). A pesquisa cultural, nessa vertente, busca compreender de que 

maneira, diversas partes pouco significativas se transformam numa estrutura inteligível 

(ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984). 
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 Além da antropologia, a sociologia também trabalha a cultura. Entre os sociólogos, 

uma corrente importante para a análise cultural é a do interacionismo simbólico que tem em 

Berger, um de seus principais autores (FLEURY, 1996). Berger e Luckmann (1985) procuram 

explorar o processo de elaboração do universo simbólico. Consideram que a vida cotidiana se 

apresenta para os homens como uma realidade ordenada, estando os fenômenos pré-

arranjados em padrões que parecem ser independentes da apreensão que cada pessoa faz 

deles, individualmente. O indivíduo percebe que existe correspondência entre os significados 

por ele atribuídos e os significados atribuídos pelos outros, isto é, existe o compartilhamento 

de um senso comum sobre a realidade. 

 Quando um grupo social tem que transmitir a uma nova geração a sua visão do mundo, 

surge a necessidade de legitimação. A legitimação consiste em um processo de explicar e 

justificar a ordem institucional, prescrevendo validade cognitiva aos seus significados 

objetivados, possuindo elementos cognitivos e normativos e dando origem ao universo 

simbólico (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

O processo pelo qual todas as pessoas apreendem ou adquirem os valores do grupo ou 

sociedade em que estão inseridas é denominado de socialização. Para Berger e Luckmann 

(1985), a cultura é aprendida por meio do processo de socialização, no qual ocorre mútua 

influência entre indivíduo e sociedade. Para os autores, a socialização ocorre em dois níveis: a 

socialização primária, que constrói o primeiro mundo do indivíduo, implica seqüências de 

aprendizado socialmente definidos e internaliza o cunho da realidade do conhecimento quase 

que automaticamente, sendo que após esta etapa “a pessoa é um membro efetivo da sociedade 

e possui subjetivamente uma personalidade e um mundo” (BERGER; LUCKMANN, 1985, 

p.184); e a socialização secundária, que é a interiorização de submundos institucionais ou 

apoiados em instituições, baseando-se na aquisição do conhecimento de funções específicas, 

direta ou indiretamente com raízes na divisão do trabalho. Os autores ainda argumentam que a 

socialização secundária pressupõe o processo anterior de socialização primária e deve tratar 

com uma personalidade já formada e um mundo já interiorizado. 

Dentre os autores ligados ao estudo de administração, Pfiffner e Sherwood foram 

pioneiros no tema (SOUZA, 1978). Os autores, após citarem o conceito tyloriano clássico de 

cultura (TYLOR, 1871 apud WHITE, 1978, p.18), que diz que “cultura é o todo complexo 

que compreende conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e qualquer outra capacidade 

ou hábito adquiridos pelo homem como membro da sociedade”, argumentam que este pode 

ser utilizado para o estudo das organizações por duas maneiras (PFIFFNER; SHERWOOD, 

1965, p.256): 
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Primeiramente, é necessário reconhecer que não é possível isolar qualquer 

organização do ambiente cultural respectivo. Quer dizer, as organizações, na 

qualidade de organismos sociais, têm de operar dentro da estrutura do sistema 

cultural mais amplo. [...] Uma segunda aplicação do conceito de cultura consiste em 

considerar a organização como subcultura.  Em tal caso, aplica-se simplesmente o 

modelo da cultura à própria organização. Como instituição, supõe-se que a 

organização adquira tipos próprios de conduta e de comportamento aprendido, 

desenvolvidos dentro do contexto do modelo cultural mais amplo. 

 

 Ao tratarem dos componentes da cultura, defendem que, apesar destes se 

manifestarem de muitas maneiras diferentes nas organizações, existem duas categorias gerais 

de cultura: a material e a imaterial. A categoria material representaria tecnologia, 

equipamentos, processos de trabalho e distribuição de pessoas no espaço físico. Já a não 

material representaria rituais, tabus, jargão, crenças e prescrições. 

 Apesar de Souza (1978) citar Pfiffner e Sherwood (1965) como pioneiros no tema 

“cultura organizacional”, a gênese deste termo não é de tão fácil identificação. Inúmeros 

trabalhos, desde o início do século XX, tratavam sobre cultura organizacional, implícita ou 

explicitamente, mesmo que com sentido e foco de análise diversos do que encontramos 

atualmente. Barbosa (2003) cita que na bibliografia sobre cultura organizacional encontram-

se, com freqüência, afirmações de que tal expressão apareceu em meados da década de 60, 

com os consultores de desenvolvimento organizacional (DO), ou ainda, que o primeiro 

trabalho a focalizar o tema, no sentido que ele tem hoje, deve-se a Pettigrew (1979). 

Entretanto, a autora argumenta que, apesar de estarem historicamente corretas quanto ao uso 

da expressão, essas afirmações não são a melhor forma de abordar a questão da presença da 

dimensão cultural nas teorias administrativa e organizacional, uma vez que “essa ‘história’ 

não pode ser traçada de forma linear” (BARBOSA, 2003, p.107). 

 Assim, segundo Barbosa (2003, p.108): 

 

seria mais correto dizer que o advento do conceito de cultura organizacional não 

representa a descoberta da cultura pelos administradores, mas apenas uma 

ressignificação. E essa ressignificação não deve ser vista como o resultado de 

desenvolvimentos teóricos exclusivamente internos à administração. 

 

 A autora argumenta que antes do final da década de 60 os consultores de 

desenvolvimento organizacional deixaram o termo “de lado em função de inadequações 

teóricas e metodológicas na análise do mundo organizacional” (BARBOSA, 2002, p.11). 
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2.1.2 – Conceitos de Cultura Organizacional 

 O conceito de cultura organizacional apresenta várias definições que, de modo geral, 

coincidem em vários aspectos, apesar de não haver consenso nem precisão. Os conceitos 

encontrados na literatura, quase unanimemente, versam sobre crenças, filosofias, ideologias e 

valores compartilhados pelos indivíduos que compõem uma organização e que, em interação 

com outras variáveis organizacionais, produzem normas de comportamento, sejam elas, 

implícitas ou explícitas, formais ou informais. Faz-se interessante, nesse momento, citar os 

conceitos elaborados pelos diversos autores que tratam do tema cultura organizacional, 

comprovando o que foi aqui exposto. 

 Pettigrew (1979, p.574), ao conceituar cultura organizacional, cita: “... o conceito de 

cultura que eu tenho em mente são símbolos, linguagem, ideologia, crença, rituais e mitos”. 

 Para Ouchi (1982, p.36): 

 

cultura organizacional consiste em um conjunto de símbolos, cerimônias e mitos que 

comunicam os valores e crenças subjacentes da organização aos seus empregados. 

Estes rituais concretizam aquilo que, do contrário, seriam idéias esparsas e abstratas, 

dando-lhe vida de modo a que tenham significado e impacto para um novo 

empregado. 

 

 Deal e Kennedy (1982) citam os valores, heróis, ritos, rituais e comunicações como 

elementos da cultura organizacional. Além disso, defendem que “uma cultura forte é um 

sistema de regras informais que indicam como as pessoas têm que se comportar na maior 

parte do tempo” (DEAL; KENNEDY, 1982, p.15). 

 Jones (1983) recorre a Geertz (1989), Louis (1980 apud JONES, 1983, p.454) e Van 

Maanen e Barley (1984 apud JONES, 1983, p.454) para elaborar a idéia de que “a cultura 

manifesta-se no conjunto de pressupostos, crença e valores compartilhados que são aceitos 

pelos membros de um grupo ocupacional” (JONES, 1983, p.454). 

 Para Cameron e Quinn (2006, p.17) “cada cultura é refletida pela linguagem única, 

símbolos, regras e sentimentos etnocêntricos... uma cultura da organização é refletida pelo 

que é valorizado, o estilo de liderança dominante, a linguagem e símbolos, os procedimentos e 

rotinas, e as definições de sucesso que fazem uma organização única.” 

 Um dos conceitos mais ricos na literatura sobre cultura organizacional (FREITAS, 

1991) é o apresentado por Schein (1992, p.12), onde o autor define cultura organizacional 

como: 
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um conjunto de pressupostos básicos compartilhados que um grupo aprendeu ao 

lidar com seus problemas de adaptação externa e de integração interna, e que 

funcionam suficientemente bem para serem considerados válidos e, por isso, 

ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em 

relação a esses problemas. 

 

 Na teoria de Schein (1992, 2001), a cultura organizacional existe em três níveis, que 

vão desde o muito visível ao muito tácito e invisível. Estes níveis estão ilustrados na Figura 2. 

 

Artefatos

Valores
Compartilhados

Pressupostos 
Básicos

 
           Figura 2 – Níveis da Cultura segundo Schein 
           Fonte: adaptado de Schein (1992, 2001). 

 Superficialmente, tem-se o nível dos artefatos, que inclui todo fenômeno que se vê, 

ouve e sente quando se entra em uma organização. Estariam incluídos os produtos visíveis de 

um grupo, tais como, arquitetura do espaço físico, sua linguagem própria, sua tecnologia e 

produtos, suas criações artísticas e seu estilo, demonstrado pelo modo de vestir, maneira de 

tratar as pessoas, mitos e estórias sobre a organização, lista de valores publicada, rituais e 

cerimônias, entre outros. Para os propósitos da análise cultural, este nível também inclui o 

comportamento visível do grupo e os processos nos quais tal comportamento se torna rotina. 

Em outras palavras, são as estruturas e processos organizacionais que são de fácil verificação, 

porém, de difícil interpretação (SCHEIN, 1992, 2001). 

 Os valores compartilhados abrangem as regras, princípios e normas que orientam as 

ações de um grupo. São as primeiras coisas que se “aprende” na organização. Porém, estes 

valores podem refletir o que as pessoas dirão, mesmo estando desalinhados com o que elas 

realmente farão em situações onde aqueles valores deveriam, de fato, ser operacionalizados. 

Essa inconsistência significa que uma percepção e uma reflexão mais profundas orientam o 

comportamento das pessoas. Essa profundidade pode ou não ser coerente com os valores e 

princípios abraçados pela organização (SCHEIN, 1992, 2001). Schein (1992, 2001) cita que, 

para se ter um nível mais profundo de entendimento, para decifrar o padrão e predizer os 



 29

comportamentos futuros corretamente, tem-se que entender mais completamente a categoria 

dos pressupostos básicos. 

 O autor cita que para compreender este nível mais profundo, tem-se que pensar nas 

organizações do ponto de vista histórico, pois, as organizações são criadas por indivíduos ou 

pequenos grupos que impõem suas crenças, valores e certezas às pessoas que contratam. Se 

essas crenças, valores e certezas proporcionam sucesso à empresa, estes passam a ser 

compartilhados e tidos como corretos (SCHEIN, 1992, 2001). Tornam-se a essência da 

cultura, resultando de um processo de aprendizado em conjunto. Formam, ao longo do tempo, 

as crenças, percepções, pensamentos e sentimentos pressupostos, inconscientes e indiscutíveis 

(SCHEIN, 1992, 2001). 

 Analogamente, Hofstede (1997) utiliza quatro termos para descrever as manifestações 

da cultura: símbolos, heróis, rituais e valores. Estes termos estão representados na Figura 3, 

indicando que os símbolos representam as manifestações mais superficiais da cultura, os 

valores, as mais profundas, e os heróis e rituais uma situação intermediária. 

 

Valores Práticas

Rituais

Heróis

Símbolos

 
          Figura 3 – Diferentes níveis de manifestação de uma cultura 
          Fonte: Hofstede, 1997, p.23. 

 Segundo este autor, os símbolos são palavras, gestos, figuras, objetos, a forma de 

vestir e os símbolos de status que transportam um significado particular, que é apenas 

reconhecido pelos que partilham a cultura (HOFSTEDE, 1997). Como os símbolos mudam 

constantemente, eles foram colocados na camada mais superficial da figura. Os heróis são 

“pessoas, vivas ou falecidas, reais ou imaginárias, que possuem características altamente 

valorizadas numa determinada cultura e que por isso servem de modelos de comportamento” 
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(HOFSTEDE, 1997, p.22). Os rituais são atividades coletivas, para atingir fins desejados e 

por isso considerados como essenciais numa determinada cultura. Podem ser desde formas de 

cumprimentar ou transmitir respeito aos outros, até cerimônias sociais ou religiosas. Os 

símbolos, heróis e rituais foram agrupados sob o termo “práticas” por serem visíveis ao 

observador externo. Porém, Hofstede (1997, p.23) enfatiza que “quanto ao seu significado 

cultural, ele é invisível e reside precisamente e tão só, na forma como estas práticas são 

interpretadas pelos sujeitos que pertencem à cultura”. 

Para o autor, os valores representam o núcleo da cultura, podendo ser definidos como 

a tendência para se preferir certo estado de coisas em face de outro. Segundo Hofstede (1997), 

a maioria dos valores é inconsciente. Neste ponto há que se atentar para as diferenças entre os 

valores de Schein (1992, 2001) e de Hofstede (1997). Enquanto Schein trata o termo “valor” 

ao nível organizacional, Hofstede trabalha o conceito por um viés antropológico, ligando-o 

mais à sociedade do que, especificamente, à organização. Hofstede (1997) faz uma crítica a 

autores como Peters e Waterman (1982) que insistem que os valores compartilhados 

constituem o centro da cultura organizacional. O autor argumenta que as percepções 

partilhadas das práticas diárias devem ser consideradas como o centro da cultura da 

organização (HOFSTEDE, 1997). Percebe-se aí, uma clara distinção em relação ao que 

defende Schein (1992, 2001). 

 Com relação ao conceito de cultura organizacional, Hofstede (1997) define o termo, ao 

fazer analogia com o termo “cultura”, como sendo a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de uma organização dos de outra. Cita ainda que o conceito de “cultura 

de empresa é um conceito ‘suave’, intangível e holístico, com, no entanto, presumíveis 

conseqüências ‘duras’, tangíveis” (HOFSTEDE, 1997, p.34). Menciona, também, serem esses 

os “ativos psicológicos” de uma organização. 

Já Peters e Waterman (1982) comentam que, no sentido organizacional, as “estórias, 

mitos ou lendas parecem ser muito importantes, pois transmitem os valores compartilhados 

pela organização, ou, a sua cultura” (PETERS; WATERMAN, 1982, p.75). 

 Allaire e Firsirotu (1984), ao analisarem a estrutura conceitual para a cultura da 

organização, defendem que esta se baseia (ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984, p.213): 

 

1. no sistema sócio-estrutural, composto do funcionamento de estruturas formais, 

estratégias, políticas e processos administrativos; 2. no sistema cultural, que envolve 

os mitos da organização, valores e ideologia; e 3. nos membros individuais com seus 

talentos, experiência e personalidade. 
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 Com isso, os autores defendem que (ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984, p.216): 

 

a cultura organizacional assim concebida é uma poderosa ferramenta para interpretar 

a vida e o comportamento organizacional e para entender o processo de 

decomposição, adaptação e mudanças radicais nas organizações. 

 

Para Souza (1978, p.36) “cultura organizacional é o conjunto de fenômenos resultantes 

da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um sistema”. A autora cita, ainda, que a 

cultura organizacional compõe-se de três elementos: os preceitos, que seriam os valores que 

regem a vida organizacional; a tecnologia, que seria o conjunto dos instrumentos e processos 

utilizados no trabalho organizacional, correspondendo à fração material; e o caráter, que seria 

o conjunto de manifestações afetivo-volitivas espontâneas dos indivíduos que compõem a 

organização. 

 Dias (2003, p.41) afirma que “cultura organizacional é um sistema de valores e 

crenças compartilhados que interage com pessoas, estruturas da organização, processos de 

tomada de decisões e sistemas de controle de uma empresa para produzir normas de 

comportamento (de como devem ser feitas as coisas numa organização em particular)”. 

 Santos (2000) define cultura organizacional como sendo os valores e crenças 

compartilhados pelos membros de uma organização, a qual funciona como um mecanismo de 

controle organizacional, informalmente aprovando ou proibindo comportamentos e que dá 

significado, direção e mobilização para os membros da organização. 

 Freitas (2005, p.97) cita que, entende a cultura organizacional: 

 

primeiro como instrumento de poder; segundo, como conjunto de representações 

imaginárias sociais que se constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro 

da organização e que se expressam em termos de valores, normas, significados e 

interpretações, visando um sentido de direção e unidade, tornando a organização 

fonte de identidade e de reconhecimento para seus membros. 

 

 A mesma autora cita que, devido à dificuldade em tratar o tema e devido à sua 

subjetividade, alguns artifícios podem ser empregados para facilitar a análise da cultura 

organizacional. A descrição dos elementos que constituem a cultura organizacional, a forma 

como eles funcionam e, ainda, as mudanças comportamentais que eles provocam são 

maneiras de dar ao assunto um tratamento mais concreto ou de mais fácil identificação. A 
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partir desse objetivo, a autora identificou os elementos que são citados, freqüentemente, como 

os mais importantes na literatura corrente. São eles: 

• Valores: a autora recorre a Deal e Kennedy (1982), que defendem que valores são 

crenças e conceitos básicos numa organização. Os autores defendem que os valores formam o 

coração da cultura, definem o sucesso em termos concretos para os empregados e estabelecem 

os padrões que devem ser alcançados na organização, ou seja, representam a essência da 

filosofia da organização para atingimento do sucesso, pois fornecem um senso de direção 

comum para todos os empregados e um guia para o comportamento diário. 

• Crenças e Pressupostos: segundo a autora, estes são termos usados quase como 

sinônimos para expressar aquilo que é tido como verdade na organização. Uma vez tidos 

como verdade, se tornam naturalizados e, conseqüentemente, inquestionáveis. Quando um 

grupo ou uma organização resolve seus problemas coletivos, este processo inclui alguma 

visão de mundo, algum mapa cognitivo, algumas hipóteses sobre a realidade, e, se o sucesso 

na resolução dos problemas ocorre, aquela visão de mundo passa a ser considerada como 

sendo correta e válida. A formação deste conjunto de pressupostos atende a uma necessidade 

humana de consistência e ordem, desde que determinado grupo tenha tido tempo de vida 

suficiente para que tal formação ocorra. Na organização, estes pressupostos se formam a 

respeito do que é um produto bem-sucedido, do que são os consumidores e o mercado, que 

funções realmente são importantes na organização, qual a melhor forma de organização, como 

as pessoas devem ser motivadas e administradas, entre outros. 

• Ritos, rituais e cerimônias: atendem aos objetivos de integração, reconhecimento e 

início de “formação”, entre outros. A autora cita Deal e Kennedy (1982) que defendem os 

ritos, rituais e cerimônias como exemplos de atividades planejadas que têm conseqüências 

práticas e expressivas, tornando a cultura organizacional mais tangível e coesa. 

• Estórias e mitos: a autora considera que estórias são narrativas baseadas em eventos 

ocorridos, que informam sobre a organização, reforçam o comportamento existente e 

enfatizam como este comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. Os mitos se 

referem a estórias consistentes com os valores da organização, porém, não sustentadas pelos 

fatos. Ao citar Wilkins (1984) a autora defende que as estórias exercem um papel relevante na 

divulgação de exemplos concretos de ações administrativas passadas, fazendo a filosofia da 

administração estar sempre presente entre os seus membros e colaborando, assim, para a 

consolidação da cultura organizacional. 
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• Tabus: colocam em evidência o aspecto disciplinar da cultura com ênfase no não-

permitido, cumprindo papel de orientar o comportamento, demarcando áreas de proibições. A 

autora o considera um importante elemento cultural. 

• Heróis: a autora, novamente, recorre a Deal e Kennedy (1982) quando cita que os 

heróis personificam os valores e condensam a força da organização. Enquanto os 

administradores conduzem a organização, são os heróis os responsáveis pela sua criação, pois, 

estes têm a coragem e a persistência de fazer aquilo que todos almejam, porém têm medo de 

tentar. Os heróis são citados como sendo pessoas intuitivas, que têm visão, fazem seu próprio 

tempo, apreciam cerimônias, são experimentadores, entre outros. As funções organizacionais 

dos “heróis” são: tornar o sucesso atingível e humano, fornecer modelos, simbolizar a 

organização para o mundo exterior, preservar o que a organização tem de especial, estabelecer 

padrões de desempenho e motivar os empregados. 

• Normas: são as maneiras de se fazer as coisas. Lidam tanto com o comportamento 

médio dos atores como com o comportamento esperado ou prescrito, influenciando, assim, 

seus membros. 

• Comunicação: a autora recorre a Schall (1983), argumentando que as regras de 

comunicação referem-se a entendimentos tácitos, geralmente aceitos e não falados, a respeito 

de maneiras apropriadas de interagir com outros em determinados papéis e situações, se 

constituindo em escolhas e não leis, que permitem aos interlocutores interpretar o 

comportamento de maneira similar. Schall (1983) defende que a cultura seja tratada como 

comunicação, pois, “as pessoas interagem através da troca de mensagens – pelas transações 

simbólicas significativas através de verbalizações, vocalizações [...] e comportamentos não-

verbais [...], ou seja, via comunicação” (SCHALL, 1983, p.559). Assim, as organizações são 

vistas como fenômenos de comunicação (SCHALL, 1983). 

Ao se transitar pelos diversos autores que trabalham com o tema em questão, nota-se 

que, apesar de não haver consenso e precisão ao definir e conceituar o termo, existem alguns 

pontos recorrentes ao se tratar de cultura organizacional. Coadunando-se a esta afirmação, 

Santos (2000, p.37) cita que os pontos de concordância entre os autores são: 

 

a cultura existe e é um poderoso instrumento para tentar explicar ou predizer o 

comportamento das organizações; a cultura da cada organização é como a 

personalidade de cada indivíduo: única e singular; reprimindo, aprovando ou 

estimulando certas ações comportamentais, a cultura organizacional também acaba 

funcionando como um mecanismo de controle organizacional. 
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Outra interessante análise acerca dos aspectos comuns do termo “cultura 

organizacional” é a apresentada por Dias (2003, p.54): 

 

1. A cultura organizacional apresenta um sistema de significados compartilhados, 

que determina o limite no qual se desenvolve a ação social. Estabelece os limites 

que regulam as relações sociais através de comportamentos padronizados e 

institucionalizados, aceitos por todos os indivíduos da organização. 

2. A cultura organizacional é uma construção coletiva determinada pela ação social. 

Desta forma, fazer parte da organização e ter identidade organizacional implica ao 

indivíduo se identificar com as formas de conduta que orientarão seu 

comportamento e que foram consolidadas ao longo do tempo. Esta identificação do 

indivíduo com as formas de conduta desenvolvidas na organização garante a redução 

da incerteza em sua atuação e reafirma a segurança das relações sociais 

estabelecidas na estrutura social. 

3. O sistema de significados compartilhados introduz elementos diferenciais que 

identificam e caracterizam uma organização perante outras, assim como um grupo 

do outro no interior da mesma. Deste modo, surgem dentro da cultura organizacional 

(que caracteriza a organização como um todo) subculturas que apresentam dinâmica 

própria embora articuladas no contexto mais geral. 

4. A cultura organizacional se adquire. E a aquisição ocorre através do processo de 

socialização que tem cada indivíduo que faz parte da organização. A aprendizagem 

pode dar-se através da formalização de ações orientadas pela direção como: 

capacitação interna, desenvolvimento de um programa de estágios, cursos etc. 

5. A cultura organizacional, da mesma forma que a cultura, apresenta elementos 

tangíveis e não tangíveis. Os elementos tangíveis são os componentes da estrutura 

material: organização do espaço físico, disposição das mesas, instrumentos de 

trabalho, tecnologia. Como elementos não tangíveis podemos ter: ideologias, 

valores, crenças, mitos, rituais, normas ritualizadas nos costumes, histórias, 

símbolos, linguagem, lendas da organização. 

6. A cultura organizacional é dinâmica. Embora possa ser estudada e caracterizada 

num determinado espaço de tempo, ela se modifica constantemente. O indivíduo a 

adquire, interioriza e reafirma com sua conduta, mas também pode transformá-la. 

Aparecem como fatores de mudança (...) o meio ambiente que envolve a 

organização, tanto social quanto natural. 

 

Hofstede (1997) também discorre sobre o assunto dizendo que, mesmo que não haja 

padrão para o conceito, a maioria dos autores que escrevem sobre o tema concordaria que a 

cultura organizacional é holística, determinada historicamente, relacionada com o estudo de 
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antropólogos (tais como rituais e símbolos), construída socialmente, suave e de difícil 

mudança. 

Diante do apresentado, percebe-se que existem inúmeras definições de cultura 

organizacional e que estas possuem alguns aspectos centrais que norteiam a discussão do 

tema. Além disso, por constituir-se em tema bastante subjetivo, tem-se o esforço dos 

acadêmicos na busca de métodos e instrumentos de análise, como fez Freitas (1991) ao 

elencar os seus elementos constitutivos. Os acadêmicos também têm desenvolvido diversos 

modelos, tipologias e identificado um conjunto de dimensões que em muito ajudam a 

organizar os atributos fundamentais do conceito. Entretanto, na maioria das vezes, esses 

esforços seguem um paradigma funcionalista que, apesar de ser o paradigma utilizado neste 

trabalho, não deve ser considerado como o único existente para a análise da cultura das 

organizações. Trata-se deste assunto com maior profundidade no tópico sobre os aspectos 

epistemológicos envolvidos no estudo da cultura organizacional. Antes, alguns desses 

modelos serão apresentados no tópico a seguir. 

 

2.1.3 – Modelos Para Análise da Cultura Organizacional 

Como já mencionado anteriormente, ao se considerar a ambigüidade e complexidade 

que envolve o tema “cultura organizacional”, todo tipo de modelagem configura-se em uma 

vertente simplista, pois, não conseguirá corresponder à realidade em todos os seus matizes. 

Entretanto, esses modelos geradores de tipologias são válidos enquanto artifício ou recurso 

metodológico, uma vez que toda tipologia remete a generalização de um objeto, uma vez 

definido determinado prisma. Tem-se, ainda, que as construções teóricas são resultantes das 

opções dos pesquisadores e que estas “recortam” a realidade e se detêm a analisar esses 

pedaços específicos. 

Santos (2000, p.56) cita que “uma vantagem especial da tipologia de atributos 

culturais é sua habilidade de empiricamente examinar a extensão na qual os elementos de uma 

cultura são congruentes. [...] Através da tipologia cultural, também se torna possível 

determinar se as organizações são dominadas por um certo tipo de atributo ou por vários”. 

Assim, cita-se a seguir alguns dos autores que se “lançaram” na tentativa de propor 

modelos e tipologias para a análise da cultura organizacional. São eles: Handy (1978), Deal e 

Kennedy (1982), Sethia e Von Glinow (1985 apud FREITAS, 1991, p.59), Donnelly (1984), 

Hofstede (1982, et al., 1990, 1997), Hampden-Turner e Trompenaars (1983, 1996, 2000 apud 

SANTOS, 2005, p.47), Dela Coleta e Dela Coleta (2005) e Quinn (QUINN; ROHRBAUGH, 

1981, CAMERON; QUINN, 2006). 
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Handy (1978), baseado em Harrison (1972), elenca quatro tipologias culturais: cultura 

do poder, cultura de papéis, cultura da tarefa e cultura da pessoa. O autor diz utilizar a palavra 

“cultura” em substituição à “ideologia”, de Harrison (1972), por considerar que ela exprime 

melhor a sensação de um modo de vida ou conjunto difuso de normas. O autor cita que a 

cultura de poder é mais frequentemente encontrada em pequenas empresas cuja estrutura 

melhor se representa por uma teia com poder centralizado. Existem poucas regras e 

procedimentos, o controle é exercido pelo centro e as decisões são tomadas com base no 

resultado de um equilíbrio de influência e não com base puramente lógica. Têm, geralmente, 

uma capacidade de se deslocarem rapidamente para reagir a ameaças e perigos. Já a cultura de 

papéis, defende o autor, é, com freqüência, estereotipada como burocracia, pois trabalha pela 

lógica e pela racionalidade. Possui diversas funções e especialidades que são controladas por 

procedimentos para “papéis” (descrição de tarefas, definição de autoridade), procedimentos 

para comunicação e regras para solução de conflitos. Tem como principal fonte de poder a 

posição ocupada (poder não reside no indivíduo) e configuram-se em uma cultura lenta, tanto 

em perceber quanto em efetuar mudanças. A cultura da tarefa reside em executar o trabalho, 

sendo representada por uma rede, onde existe autonomia. É uma cultura que estimula o 

trabalho em grupo, sendo flexível e adaptável e onde o poder reside na expertise do indivíduo 

em determinada tarefa. Por fim, o autor cita a cultura da pessoa, sendo esta considerada rara, 

uma vez que o indivíduo é o ponto central e que entre estes não há hierarquia nem diferença 

de poder. Nessa cultura a organização é subordinada aos indivíduos e deles depende para 

existir. 

Deal e Kennedy (1982) consideram que o principal fator de influência em uma cultura 

organizacional é o ambiente onde a organização opera, sendo esta adaptação importante para 

seu sucesso. Em função deste fator externo e relacionando o grau de risco associado às 

atividades da empresa e à velocidade na qual a companhia e seus empregados recebem 

informações a respeito das avaliações externas de suas ações, os autores identificam quatro 

culturas: 

• Cultura Macho (Tough Guy/Macho Culture): presente em empresas de alto risco 

possuidoras de retorno rápido de informações; são arrojadas, ousadas e aceitam riscos; 

possuem elevado grau de competição interna; muita ênfase à criatividade; possuem um 

“clima” que pode parecer de indisciplina. 

• Cultura Trabalho Duro/ Diverte Muito (Work Hard/ Play Hard Culture): presente em 

empresas de baixo risco possuidoras de retorno rápido de informações; a cultura encoraja os 

empregados a um alto grau de atividade, de riscos relativamente baixos; pregam a 
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persistência; os valores básicos centram-se no atendimento aos clientes e às suas 

necessidades. 

• Cultura Aposte Sua Empresa (Bet-Your-Company Culture): presente em empresas de 

alto risco possuidoras de retorno lento de informações; a importância de tomar decisões 

corretas espalha um senso de ponderação e de deliberação pela empresa; o foco é dirigido ao 

longo prazo; as pessoas respeitam a autoridade, a competência técnica e compartilham o 

conhecimento, além de serem autodirigidas. 

• Cultura Processo (Process Culture): presente em empresas de baixo risco 

possuidoras de retorno lento de informações; as pessoas acham difícil medir o que fazem; 

focaliza-se o “como” fazer e não “o que” fazer; o mais trivial dos eventos torna-se assunto 

para ofícios ou memorandos; valores centrados em perfeição técnica e rigor formal; as 

pessoas evitam o risco; considera-se importante proteger o “sistema”; as pessoas são 

ordenadas, pontuais e detalhistas. 

Sethia e Von Glinow (1985 apud FREITAS, 1991, p.59) consideram o sistema de 

recompensas como uma concreta e poderosa alavanca para administração da cultura na vida 

diária da organização, dada uma relação de interdependência entre ambas. Eles entendem por 

cultura um conjunto de valores, crenças e pressupostos básicos compartilhados e 

relativamente duradouros na organização, e, por sistema de recompensas, as recompensas 

disponíveis e o critério através do qual os membros da organização podem qualificar-se para 

recebê-las. Os autores citam que nessa relação estão presentes duas variáveis, a “Preocupação 

com Pessoas” e a “Preocupação com Performance” e da interação entre elas é que surge a 

tipologia proposta. Por “Preocupação com Pessoas” é entendido o comprometimento da 

organização com o bem-estar de seus membros e sua dignidade. “Preocupação com 

Performance” engloba as expectativas da organização no sentido de que seus membros darão 

o melhor no trabalho e que farão uso de seus talentos. Assim, as tipologias são: 

• Cultura Apática: surge da interação entre baixa preocupação com performance e 

baixa preocupação com pessoas; é marcada pela indiferença e reflete um estado geral de 

desmoralização e cinismo que permeia a organização com uma liderança inepta ou alienada; 

sua visibilidade de longo prazo é problemática. 

• Cultura Cuidadosa: surge da combinação de baixa preocupação com performance e 

alta preocupação com pessoas; não impõem altos padrões de desempenho; assume uma 

postura paternalista, em geral, presente na filosofia de seus fundadores ou líderes-chave. 

• Cultura Exigente: oriunda da combinação de alta preocupação com performance e 

baixa preocupação com pessoas; orientada para o desempenho ou o sucesso; as pessoas são 
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prescindíveis; altas recompensas financeiras pelo bom desempenho; empresas com esse tipo 

de cultura competem agressivamente no mercado. 

•Cultura Integrativa: resultante da combinação entre alta preocupação com 

performance e alta preocupação com pessoas; as organizações com este tipo cultural oferecem 

grandes recompensas financeiras e são orientadas para atrair e reter pessoas talentosas. 

Donnelly (1984) relaciona a cultura com o planejamento, dizendo ser necessário que a 

definição de cultura seja modificada para incluir a influência que os líderes organizacionais 

exercem sobre ela, em virtude da estrutura inerente ao funcionamento de toda organização. O 

autor cita as tipologias culturais como sendo: 

• Cultura Excelente: é planejada; a organização e as pessoas têm sentido de missão; os 

planos são comunicados e as pessoas sabem o porquê e para onde estão se dirigindo; as 

pessoas sentem-se parte da equipe; o planejamento é relacionado com os procedimentos, 

padrões de operações e desempenho, bem como com a avaliação. 

• Cultura Confusa (Fuzzy): há mudança constante na equipe dirigente; não há definição 

de rumo; presente em empresas altamente reguladas e em profissionais em “fim de carreira”, 

onde a inovação é vista como algo a se evitar. 

• Cultura Desagradável (Awful): caracterizada por crises constantes; existe grande 

confusão e as pessoas sempre trabalham para atender às emergências; o clima é frustrante e 

desagradável; geralmente ocorre em organizações geridas por pessoas desqualificadas. 

Para Hofstede (1982, et al., 1990, 1997), a cultura, sendo uma programação coletiva 

da mente, é determinada pelas interações estabelecidas em sociedade por meio dos quais a 

família, a escola e a comunidade processam o aprendizado dos valores culturais. Neste 

sentido, a cultura é aprendida e não possui relação com a herança genética do indivíduo. 

Contudo, o autor distingue a cultura (programação coletiva da mente), da natureza humana 

(nível mental comum aos seres humanos) e da personalidade do indivíduo (conjunto de 

programas mentais pessoais, únicos e não compartilhados). O autor, apesar de fazer distinções 

sobre o termo “cultura” utilizado para nações e organizações, faz analogia da cultura geral 

com a cultura organizacional, como já citado neste trabalho, alegando que esta última pode 

ser definida como a programação coletiva da mente que distingue os membros de uma 

organização dos de outra. O autor apresenta as seguintes dimensões do seu modelo: 

• Individualismo – Coletivismo: o individualismo é característico de organizações nas 

quais os laços entre os indivíduos são pouco firmes, nas quais espera-se que cada um cuide de 

si; o coletivismo, seu oposto, representa organizações nas quais as pessoas são integradas em 
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fortes e coesos grupos que ao longo de suas vidas continuam a proteger-se mutuamente em 

troca de lealdade. 

• Distância do poder: está relacionada ao modo como o membro menos poderoso de 

uma organização espera e aceita que o poder seja distribuído desigualmente. Para uma 

organização, esta dimensão representa a distância hierárquica, a centralização e a autoridade 

enraizada na programação mental dos seus membros. Varia da relativa igualdade (pequena 

distância do poder) à extrema desigualdade (grande distância do poder). Esta dimensão, 

também, remete-nos às relações de dependência. Onde a distância hierárquica é baixa, a 

dependência dos subordinados relativamente às suas chefias é limitada, tratando-se mais de 

uma interdependência entre chefe e subordinado. Onde o índice é elevado, existe uma 

dependência considerável dos subordinados face às suas chefias. 

• Rejeição à incerteza: relaciona-se com o grau em que a organização prefere situações 

em que existam regras claras sobre o comportamento do indivíduo (situações estruturadas) e 

evitam-se situações não-estruturadas. Expressa o grau de inquietude dos indivíduos face às 

situações desconhecidas ou incertas, exprimindo-se pelo stress e pela necessidade de 

previsibilidade, ou seja, uma necessidade de regras, escritas ou não. Organizações rígidas ou 

inflexíveis possuem alto índice de rejeição à incerteza. Organizações flexíveis apresentam 

baixo índice de rejeição à incerteza. 

• Masculinidade – Feminilidade: a masculinidade está associada a valores como 

desempenho, sucesso e competitividade, enquanto a feminilidade está associada à busca de 

qualidade de vida, aos cuidados com os desamparados, desprezados ou desprotegidos e às 

ações solidárias. Onde a masculinidade é elevada, os papéis são nitidamente diferenciados: o 

homem deve ser forte, impor-se e interessar-se pelo sucesso material, enquanto a mulher deve 

ser mais modesta, terna e preocupada com a qualidade de vida. Onde a feminilidade é elevada 

os papéis dos sexos se sobrepõem: tanto os homens como as mulheres devem ser modestos, 

ternos e preocupados com a qualidade de vida. 

• Orientação a Longo Prazo – Orientação a Curto Prazo: os valores relacionados ao 

pólo “orientação a longo prazo” são persistência e perseverança, respeito pelo status social de 

cada um no âmbito das relações sociais, austeridade e sentido de vergonha; já os valores 

relacionados ao pólo “orientação a curto prazo” são solidez e estabilidade pessoais, dignidade, 

respeito pela tradição e reciprocidade de favores, oferendas e gentilezas. Segundo Hofstede 

(1997) a “orientação a longo prazo” apóia a iniciativa empresarial enquanto a “orientação a 

curto prazo” pode desencorajar ações empresariais como a iniciativa, inovação e a busca por 

melhor desempenho. 
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Santos (2005) cita que Hampden-Turner e Trompenaars (1983, 1996, 2000 apud 

SANTOS, 2005, p.47) apresentam vários estudos sobre como as diferentes orientações de 

valores presentes nas culturas nacionais afetam os negócios. Santos (2005) cita que após 20 

anos de pesquisa com executivos de sete países capitalistas (Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha, Suécia, Holanda, França e Japão) os autores diagnosticaram diferentes orientações 

culturais que geraram a proposta de modelos gerais dos sete diferentes modos de capitalismo. 

Suas dimensões de valores culturais são os seguintes, segundo Santos (2005): 

• Universalismo versus Particularismo: relaciona-se com a avaliação que os indivíduos 

fazem do comportamento de outra pessoa diante da necessidade estrita de respeitar regras e 

leis universais ou preferência pela consideração do contexto e das relações de amizade. 

• Individualismo versus Comunitarismo: relaciona-se respectivivamente com a 

preferência do indivíduo por seu próprio self ou pela consideração à comunidade em primeiro 

lugar. 

• Neutro versus Afetivo: explora o papel da razão e da emoção nas relações 

interpessoais. 

• Status alcançado versus Status atribuído: refere-se ao critério valorizado para 

outorgar status a uma pessoa. 

• Específico versus Difuso: está relacionada com o modo pelo qual as pessoas se 

envolvem em áreas específicas da vida das outras pessoas ou como se envolvem difusamente 

em várias áreas de suas vidas simultaneamente. 

• Externamente orientado versus Internamente orientado: refere-se às atitudes do 

homem em relação ao ambiente. 

• Tempo sincrônico versus Tempo seqüencial: relaciona-se com a atitude das pessoas 

em relação ao tempo, ou seja, há pessoas mais orientadas para o futuro enquanto outras são 

mais orientadas para o passado. 

Mais recentemente, um estudo desenvolvido por Dela Coleta e Dela Coleta (2005) 

gerou uma escala para medida dos fatores da cultura organizacional. Este estudo definiu oito 

dimensões ou fatores da cultura organizacional a partir dos achados de House et al. (2004 

apud DELA COLETA; DELA COLETA, 2005, p.156), baseando-se, principalmente, nos 

trabalhos de McClelland (1972), de Kluckhon e Strodtbeck (1961 apud DELA COLETA; 

DELA COLETA, 2005, p.156) e de Hofstede (1982). Estes fatores são (DELA COLETA; 

DELA COLETA, 2005): 
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• Orientação para a realização ou desempenho: diz respeito ao grau em que a 

organização incentiva, reconhece, premia os seus membros por esforços ou resultados 

voltados para a qualidade, desenvolvimento, cumprimento de metas, excelência, realizações; 

• Orientação para afiliação, orientação humanista: refere-se ao nível de incentivo 

proporcionado pela organização para que as pessoas comportem-se de maneira justa, gentil, 

amigável, cuidadosa, generosa, altruísta para com os outros, buscando construir um ambiente 

de trabalho fraterno, em que todos se relacionem bem, como em uma grande família, 

protegendo os mais fracos, tomando decisões que agradem a todos os envolvidos; 

• Orientação para o futuro: relacionada a crenças e práticas da organização que 

valorizam comportamentos dos indivíduos envolvendo planejamento de longo prazo, 

preparação pessoal para o amanhã, fixação no futuro, atualização constante; 

• Assertividade: relaciona-se ao nível existente na organização entre a passividade e a 

agressividade nas relações entre os indivíduos, na adoção de comportamentos decisivos, de 

defesa da própria opinião, da prática de se abordar os assuntos de forma direta; 

• Distância do poder ou distância hierárquica: relaciona-se ao nível de distribuição 

desigual do poder na organização, ao maior ou menor número de níveis hierárquicos na 

estrutura organizacional, à facilidade ou dificuldade de acesso dos que dispõem de menor 

poder em relação aos mais poderosos, à existência de normas, crenças e práticas que 

enfatizam as diferenças entre os níveis hierárquicos; 

• Controle ou evitação da incerteza: refere-se à existência de normas, crenças e 

práticas na organização para se evitar a ocorrência de situações inusitadas, novas, 

desconhecidas, que possam gerar ameaças ao funcionamento normal da organização; 

• Igualdade de gênero ou dimensão masculinidade versus feminilidade: diz respeito às 

normas, práticas e crenças presentes na instituição relativas à manutenção, incremento ou 

tendência à eliminação de papéis diferenciados para homens e mulheres, da discriminação 

sexual, de distribuição diferenciada das tarefas entre indivíduos dos dois sexos, de orientações 

socialmente vistas como mais relacionadas à masculinidade ou feminilidade; 

• Coletivismo versus individualismo: refere-se ao grau em que a organização enfatiza, 

reforça, recompensa ações baseadas na individualidade das pessoas ou nos grupos a que 

pertencem, na prevalência dos interesses individuais versus grupais, no respeito a cada um, 

independente de quem seja, no reconhecimento da pessoa como ser único, com suas virtudes e 

defeitos. 

Por fim, cita-se a Tipologia de Quinn. Essa tipologia nasceu do estudo de Quinn e 

Rohrbaugh (1981). Utilizando-se de um estudo anterior de Campbell (1977 apud QUINN; 
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ROHRBAUGH, 1981, p.131), que havia definido 30 indicadores para avaliação da eficácia 

organizacional, os autores trabalharam com a avaliação de teóricos e pesquisadores, 

interessados na área de eficácia organizacional, para, num primeiro instante, eliminar alguns 

critérios que fossem considerados não aplicados a tal avaliação. Essa ação resultou na 

eliminação de 13 dos indicadores. Os 17 indicadores restantes foram submetidos à técnica 

estatística de escalonamento multidimensional com o objetivo de identificar as dimensões 

básicas da variável eficácia organizacional. O estudo resultou na distribuição dos indicadores 

em um espaço multidimensional contendo três dimensões: enfoque organizacional, ao 

ambiente interno ou externo; estrutura organizacional, visando controle e estabilidade ou 

flexibilidade e mudança; meios e fins organizacionais, enfatizando o processo de 

planejamento (meio) ou direcionamento para resultados e produtividade (fim). Da relação 

entre as duas principais dimensões deste estudo (enfoque e estrutura organizacionais) nasceu 

o Competing Value Model (CVM). Segundo Santos (2000, p.64), este modelo: 

 

enfoca os dilemas inerentes ao próprio sistema organizacional, por isso faz 

referência a valores que competem. [...] Ao retratar as tensões inerentes à vida 

organizacional, o modelo não sugere que estas contradições não possam coexistir. 

Ao contrário, ele busca uma melhor compreensão do fenômeno para análise de sua 

transformação e equilíbrio. 

 

Na mesma época e em concordância com Quinn e Rohrbaugh (1981), Pfeffer (1981 

apud WALLACE; HUNT; RICHARDS, 1999, p.549) enfatizou a idéia de que as 

organizações pudessem ter um número de diferentes e competitivas culturas, argumentando 

que as subunidades organizacionais são propensas a desenvolverem distintas ideologias e 

estruturas de significado. 

Em 1984, Quinn e Kimberly (apud SANTOS, 2000, p.66) estenderam o uso do CVM 

ao estudo das formas culturais das organizações. O modelo assume que as organizações 

podem ser caracterizadas de acordo com os traços culturais ou dimensões comuns, sendo a 

identificação de aspectos que refletem valores e suposições centrais das organizações, a chave 

para avaliar a cultura organizacional (CAMERON; QUINN, 2006). Da justaposição de suas 

duas principais dimensões, emergem quatro tipos culturais (CAMERON; QUINN, 2006): 

• Cultura Clã ou Grupal: enfatiza valores como coesão, moral, participação e abertura. 

As organizações que possuem este tipo de cultura costumam incentivar o trabalho em grupo, o 

programa de envolvimento dos colaboradores e o comprometimento corporativo com os 
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empregados. Assim, os indivíduos apresentam-se altamente comprometidos com a 

organização e o desenvolvimento dos mesmos se traduz em benefícios a longo prazo; 

• Cultura Hierárquica: possui como principal aspecto um local de trabalho formal e 

estruturado, com regras e políticas que mantêm a organização integrada e enfatizam a 

estabilidade, eficiência e previsibilidade. Existem padrões e procedimentos que determinam 

as atividades das pessoas e mantêm um ritmo estável de atividades. A liderança se dá através 

da coordenação e organização; 

• Cultura de Adhocracia ou Inovativa: direcionam para mudanças e novos desafios, 

acreditando que o sucesso está na produção de serviços e produtos únicos e originais. O 

ambiente de trabalho é dinâmico, empreendedor e criativo. A liderança é visionária, inovativa 

e orientada para riscos. Ocorre a ênfase na atuação na fronteira do conhecimento, em produtos 

e/ou serviços e no crescimento rápido e aquisição de novos recursos. Ser o líder de um 

produto ou serviço é muito importante em culturas inovativas. A organização encoraja a 

liberdade e a iniciativa individual. O comprometimento com a experimentação e com a 

inovação é o que mantém a organização coesa; 

• Cultura de Mercado ou Racional: a organização é orientada para resultados. Ocorre a 

crença de que o ambiente externo não é benigno, e sim hostil, e que os consumidores realizam 

escolhas e estão interessados em valor. A principal tarefa da gerência é guiar a organização 

em direção à produtividade e ao alcance de metas e rendimentos. O principal negócio da 

organização é melhorar sua posição competitiva, assumindo que um propósito claro e uma 

estratégia agressiva levam a organização à produtividade e à rentabilidade. 

O CVM preconiza a coexistência das tipologias culturais nas organizações enfatizando 

que é de suma importância o equilíbrio entre culturas, pois, a ênfase em determinada cultura 

pode tornar a organização disfuncional (CAMERON; QUINN, 2006). Santos (1998, p.62) 

defende que “a ênfase exagerada em alguma das formas de cultura, levando a instituição a 

ignorar as demais, gera o desequilíbrio entre os seus atributos, o que, perigosamente, vai 

conduzir a empresa aos pontos cegos ou zonas negativas decorrentes dos valores, crenças e 

premissas adotadas em excesso”. 

O modelo também revela a importância da força cultural, que pode ser definida como 

a extensão em que os valores e crenças que permeiam a organização são ampla e intensamente 

compartilhados pelos seus membros (SANTOS, 1998), e estima que a cultura forte é aquela 

que mais incorpora as características de todos os quatro tipos culturais, possuindo médias 

elevadas em todas as tipologias a serem mensuradas. 
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Na Figura 4 estão representados todos os tipos de cultura expressos pela tipologia de 

Quinn, suas principais dimensões e atributos. 

  

 
Figura 4 – Principais dimensões do Competing Value Model e os tipos de Cultura Organizacional 
Fonte: Santos (1998, 2000). 

Em todos os tipos culturais elencados são analisados 6 fatores, que ajudam a compor o 

instrumento em análise: características dominantes, liderança organizacional, gestão dos 

funcionários, “cola” organizacional (o que mantém a organização unida), ênfase estratégica e 

critério de sucesso. Sendo que cada um destes fatores possui somente uma variável, o 

instrumento do CVM utilizado para mensurar as tipologias culturais é composto por 24 

proposições, 6 para cada tipologia a ser mensurada. Os valores atribuídos pelos respondentes 

às variáveis pertencentes a cada tipologia são somadas e divididas por 6 para se chegar ao 

valor relativo à cultura em cada tipologia. 

Cameron e Quinn (2006) utilizam o conceito de arquétipo psicológico (Mitroff, 1983 

apud CAMERON; QUINN, 2006, p.150) para defender a utilização do CVM. O arquétipo 

psicológico se refere às categorias que as pessoas formam em suas mentes para organizar a 

informação que recebem. Como os indivíduos descrevem a cultura de suas organizações de 

acordo com seu arquétipo psicológico e o instrumento do CVM captura a estrutura desses 

arquétipos psicológicos, este passa a ser congruente com o modo pelo qual a cultura 

organizacional é naturalmente interpretada (MASON; MITROFF, 1973). 

Os autores ainda compartilham que o CVM adota a definição da cultura 

organizacional representada pela tradição sociológica funcional. Essa vertente epistemológica 
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de análise da cultura organizacional considera que a cultura é definida como um atributo 

possuído pelas organizações, podendo os pesquisadores e gestores identificá-lo, mudá-lo e 

medi-lo empiricamente. Além disso, esta perspectiva considera que a cultura organizacional é 

um potencial preditor de resultados organizacionais (tal como a eficácia). Assim, a vertente 

epistemológica para a análise de cultura organizacional utilizada no presente trabalho foi a 

mesma da apresentada pelos autores supracitados, ainda que esta não seja a única, como será 

visto a seguir. Em consonância a esta vertente epistemológica, o modelo para análise da 

cultura organizacional utilizado no presente trabalho foi o CVM. 

 

2.1.4 – Aspectos Epistemológicos da Pesquisa de Cultura Organizacional 

Como já citado anteriormente, “o conceito de cultura tem sido emprestado da 

antropologia, onde não existe consenso sobre seu significado” (SMIRCICH, 1983, p.339), o 

que acaba por refletir em sua aplicação para estudos organizacionais, gerando um número 

grande e controverso de definições sobre o termo, além de divergências sobre epistemologia, 

metodologia, ideologia e teoria. A gravidade dessas divergências intelectuais “dificulta muito 

a revisão dos resultados das pesquisas nessa área, porque, em vez de ordem, temos o caos, e 

há conflito em vez de consenso” (MARTIN; FROST, 2001, p.220). 

Segundo Smircich (1983), os trabalhos na literatura especializada em cultura 

organizacional baseiam-se em diferentes pressupostos sobre a natureza humana e a natureza 

da organização, subdividindo o grupo que a estuda como uma variável crítica ou como uma 

metáfora básica. Essas duas maneiras de ver a cultura possibilitaram a identificação do 

conteúdo de cinco áreas de pesquisa cultural: Administração “Crós-Cultural” ou Comparativa; 

Cultura Corporativa; Cognição Organizacional; Simbolismo Organizacional; e Processos 

Inconscientes e Organização. A autora cita que na Administração Comparativa e na Cultura 

Corporativa a cultura é tanto uma variável organizacional independente ou dependente, 

externa ou interna, ou seja, algo que a organização tem. Enquanto nas outras três áreas, a 

cultura não é uma variável e sim uma metáfora, ou seja, algo que a organização é. 

O estudo da cultura como variável independente, enfoca as diferenças culturais no que 

concerne a prática organizacional, e pressupõe que a cultura é importada para dentro da 

organização através de seus membros. A cultura é concebida como uma força externa, 

pertencente ao meio-ambiente. 

A análise da cultura como variável dependente ou interna, geralmente, baseia-se na 

teoria sistêmica e agrega aos estudos das variáveis estruturais, tamanho, tecnologia e padrões 

de liderança, uma variável mais subjetiva, produto do desempenho humano, que é a cultura. 
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“Os autores pertencentes a esta concepção, centram suas pesquisas na predição, 

generalização, causalidade e controle do comportamento dos membros organizacionais” 

(BALDI; LOPES, 1997, p.5). 

Resumidamente, os pontos em comum entre as correntes da Administração 

Comparativa e da Cultura Corporativa, uma vez que ambas assumem o paradigma 

funcionalista, são (FREITAS, 1991): o mundo social se apresenta e se expressa em termos de 

relacionamentos gerais e contingentes; ambas vêem a organização como um organismo (na 

primeira, cultura é parte do ambiente, na segunda, ela é resultante de uma ratificação 

humana); organização e cultura são abordadas através do estudo de modelos de 

relacionamentos dentro e fora das fronteiras organizacionais; em ambas, o interesse 

subjacente é a busca de previsibilidade, de controle organizacional. 

Já a concepção de cultura como metáfora é baseada, principalmente, na noção de 

cultura advinda das seguintes abordagens: cognitiva, simbólica, estrutural e psicodinâmica. 

Essas abordagens têm como seus principais representantes, respectivamente, Goodenough, 

Geertz e Levi-Strauss, como já citado anteriormente. 

Embora existam diferenças entre as diversas abordagens da cultura enquanto metáfora, 

estas partem do pressuposto que a expressão humana tem várias formas, considerando então, a 

organização como uma de suas formas. A pressuposição de que a realidade é socialmente 

construída vai de encontro à concepção objetivista da realidade que considera a existência do 

mundo independente dos seres humanos, e portanto, imposta a eles. Para Berger e Luckmann 

(1985, p.72) “embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo 

dizer que o homem constrói sua própria natureza, ou, mais simplesmente, que o homem se 

produz a si mesmo”. 

Outros pontos comuns a estas três últimas perspectivas são (FREITAS, 1991): ambas 

usam a idéia de cultura como um artifício epistemológico para estruturar o estudo das 

organizações como fenômeno social; ao ver a cultura como uma metáfora, as três correntes 

consideram a organização como uma forma particular de expressão humana; e ambas dão ao 

mundo social um status menos concreto, não o assumindo como tendo um objetivo e 

existência independentes, que se impõem por si mesmo ao ser humano. O mundo social e 

organizacional são vistos existindo apenas como um modelo de relacionamentos simbólicos e 

com significados sustentados através do processo contínuo de interação humana. 

A Figura 5 apresenta a relação conceitual de cada uma dessas áreas com as correntes 

antropológicas e qual o conceito de organização assumido na teoria organizacional 

correspondente. 
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 CONCEITOS DE CULTURA NA TÓPICOS DE PESQUISA CONCEITOS DE ORGANIZAÇÃO NA

ANTROPOLOGIA ORGANIZACIONAL E TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES

ADMINISTRATIVA

Cultura é um instrumento a serviço Organizações são instrumentos sociais

das necessidades biológicas e para a realização de tarefas.

psicológicas do homem. Ex.: Teoria Clássica da Administração

Ex.: Funcionalismo de Malinowski

Cultura funciona como um mecanismo Organizações são organismos adaptativos

adaptativo-regulador. Ela unifica existentes nos processos de troca com o

o indivíduo nas estruturas sociais. ambiente.

Ex.: Funcionalismo-Estrutural de Ex.: Teoria Contingencial

Radcliffe-Brown

Cultura é um sistema de cognições Organizações são sistemas de conhecimentos.

compartilhadas. A mente humana A organização repousa na rede de significados

gera a cultura pelo significado de subjetivos que os membros organizacionais

um número finito de regras. compartilham.

Ex.: Etnociência de Goodenough Ex.: Teoria da Cognição Organizacional

Cultura é um sistema de símbolos Organizações são modelos de discurso

e significados compartilhados. A simbólico. A organização é mantida através

ação simbólica necessita ser de formas simbólicas, tais como a linguagem

interpretada, lida e decifrada para que facilita compartilhar os significados e as

ser entendida. realidades.

Ex.: Antropologia Simbólica de Ex.: Teoria do Simbolismo Organizacional

Geertz

Cultura é uma projeção da Formas e práticas organizacionais são

infraestrutura universal da mente. manifestações de processos inconscientes.

Ex.: Estruturalismo de Levi-Strauss Ex.: Teoria da Transformação Organizacional

Administração 

"Crós-cultural" 

ou

Comparativa

Cultura

Corporativa

Cognição

Organizacional
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Organizacional

Processos

Inconscientes e

Organização

 
Figura 5 – Interseções da teoria cultural e da teoria organizacional 
Fonte: livre tradução de Smircich (1983, p.342). 

 

Estendendo a discussão epistemológica acerca da pesquisa em cultura organizacional, 

Meyerson e Martin (1987) afirmam que a síntese dos diferentes pontos de vista dos 

pesquisadores da cultura, distingue suas concepções em três paradigmas: o paradigma da 

integração, o paradigma da diferenciação e o paradigma da ambigüidade. 

O paradigma da integração assume que cultura é o que pessoas compartilham e o que 

as mantém unidas. Pode ser detectado, na organização, consenso sobre que cultura existe. 

O paradigma da diferenciação assume que a cultura é manifestada pelas diferenças 

entre subunidades e que uma cultura organizacional é permeada com conflitos de interesse. O 

consenso sobre que cultura comum existe é ficção. 

O paradigma da ambigüidade assume que a cultura é ambígua, não identificável e que 

descreve não um atributo da organização, mas, a natureza inerente da própria organização. 
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Cameron e Quinn (2006) também trabalham os aspectos metodológicos e 

epistemológicos da pesquisa sobre cultura organizacional, apresentando a relação entre, o que 

consideram, as duas principais disciplinas de fundamentação da cultura organizacional: a 

fundamentação antropológica (organizações são culturas) e a fundamentação sociológica 

(organizações têm cultura). Os autores argumentam que, dentro de cada uma dessas 

disciplinas, duas diferentes abordagens são desenvolvidas: a abordagem funcional (a cultura 

emerge do comportamento coletivo) e a abordagem semiótica (a cultura reside em cognições e 

interpretações individuais). 

Os autores diferenciam (CAMERON; QUINN, 2006, p.146): 

 

A primeira abordagem assume que pesquisadores e gerentes podem identificar 

diferenças entre culturas organizacionais, podem mudar culturas e podem, 

empiricamente, medir culturas. A segunda perspectiva assume que nada existe nas 

organizações além da cultura e que encontra-se a cultura a todo tempo nas 

organizações. A cultura é um potencial preditor dos resultados organizacionais 

(como a eficácia) na primeira perspectiva, enquanto na segunda esse é um conceito a 

ser explicado independentemente de qualquer outro fenômeno. 

 

O Quadro 1 apresenta as diferenças elencadas por Cameron e Quinn (2006) entre 

cultura definida como um atributo possuído pelas organizações e cultura definida como uma 

metáfora para descrever organizações. 

FUNDAMENTAÇÃO ANTROPOLÓGICA FUNDAMENTAÇÃO SOCIOLÓGICA

FOCO Comportamento Coletivo Comportamento Coletivo
PESQUISADOR Realiza um diagnóstico, Realiza um diagnóstico,

se mantém neutro se mantém neutro
OBSERVAÇÃO Fatores objetivos Fatores objetivos
VARIÁVEL Dependente (entende a cultura por Independente (cultura prediz outros

si mesma) resultados)
SUPOSIÇÃO Organizações são culturas Organizações têm culturas

FOCO Cognições individuais Cognições individuais
PESQUISADOR Relaciona-se com os nativos, Relaciona-se com os nativos,

não se mantém neutro não se mantém neutro
OBSERVAÇÃO Imersão participante Imersão participante
VARIÁVEL Dependente (entende a cultura por Independente (cultura prediz outros

si mesma) resultados)
SUPOSIÇÃO Organizações são culturas Organizações têm culturas

ABORDAGEM FUNCIONAL

ABORDAGEM SEMIÓTICA

 
Quadro 1 – Duas principais disciplinas de fundamentação da Cultura Organizacional 
Fonte: livre tradução de Cameron e Quinn (2006, p.146). 
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Com a intenção de colaborar com o entendimento a respeito dos aspectos 

epistemológicos relacionados à pesquisa em Cultura Organizacional, elaborou-se o Quadro 2 

com os principais aspectos norteadores. 

VIESES FUNCIONALISTA INTERPRETATIVISTA
Cultura Organizacinal como algo que a organização como algo que a organização

tem (variável) é (metáfora)
Raízes Antropológicas Funcionalismo, Etnociência, Antropologia

Funcionalismo-Estrutural Simbólica, Estruturalismo
Tópicos na Pesquisa Administração "Crós-Cultural" Cognição Organizacional,

 ou Comparativa e Simbolismo Organizacional e
Cultura Corporativa Processos Inconscientes e

Organização
Paradigma da Integração da Diferenciação e da

Ambiguidade
Fundamentação Sociológica Antropológica
Abordagem Funcional Semiótica
Métodos Quantitativos Qualitativos  

  Quadro 2 – Aspectos Epistemológicos do Estudo de Cultura Organizacional  
  Fonte: elaborado pelo autor, 2010. 

Assim, com base no exposto, pode-se definir que o presente estudo adotou uma 

abordagem funcionalista, ratificando o que já havia sido mencionado. 

 

2.2 – CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.2.1 – Origem do Termo Clima Organizacional 

 O termo clima organizacional, assim como outros termos relacionados à ciência 

administrativa, tem origem em outras disciplinas. Neste caso, o termo advém da meteorologia, 

configurando-se em uma “analogia meteorológica” (KATZ; KAHN, 1975, p.86). 

Como já citaram Sá Leitão, Guimarães e Rosal (1998), existem na área do 

comportamento organizacional alguns assuntos que são de difícil compreensão e que se 

confundem em sua abrangência, sendo o clima organizacional um dos mais confusos e mal 

compreendidos. “A própria metáfora de onde se origina o termo clima denota a dificuldade 

em se precisar sua ocorrência e compreensão, quando se observa que as previsões do clima 

atmosférico dificilmente são precisas e seguras” (SÁ LEITÃO; GUIMARÃES; ROSAL, 

1998, p.2). 

O termo clima organizacional é bastante difuso, inclusive, quando se analisa seu 

surgimento como ramo de interesse da pesquisa em administração. Isto ocorre porque vários 

pesquisadores do comportamento humano nas organizações já tratavam do tema, mesmo que 

de maneira implícita desde os anos 30 do século XX. 

Historicamente, o conceito de clima organizacional remonta às descrições do 

ambiente, ou “mapas cognitivos”, de Tolman (1926 apud Oliveira 1995, p.14), com uma 



 50

visão referente somente às percepções individuais. Já pelos anos 30, Kurt Lewin relacionava 

comportamento humano com o ambiente (Oliveira 1995). Lewin acreditava no conceito de 

atmosfera psicológica e sustentava que era uma realidade empírica e que sua existência 

poderia ser demonstrada como qualquer outro fato físico. Seu artigo em co-autoria com 

Lippitt e White (1939) é considerado como a primeira referência ao termo Clima 

Organizacional (KUNDU, 2007), apesar deste ser referido de maneira implícita (os autores 

usam os termos atmosfera social e clima social). Além disso, os autores não proveram 

qualquer arcabouço conceitual ou técnica de mensuração do clima organizacional. Outro autor 

que também fez referência, de maneira implícita, ao termo em questão foi Fleishman (1953), 

ao discutir o Clima de Liderança como um construto, mas, sem explicar o conceito de clima 

muito elaboradamente. Considera-se, também, o estudo de Hawthorne, que deu origem à 

Escola das Relações Humanas, como um exemplo do uso da idéia de clima organizacional de 

maneira implícita. Segundo Oliveira (1995, p.15), “provavelmente o experimento de 

Hawthorne foi a primeira ocasião em que o clima interno, como o misterioso dragão do Lago 

Ness, botou a cabeça para fora e permitiu ser fotografado por alguém”. 

O termo Clima Organizacional somente foi definido de maneira compreensiva e 

explícita por Argyris (1958). Porém, ao introduzir o conceito de Clima Organizacional em 

termos das políticas organizacionais formais, necessidades dos empregados, valores e 

personalidades, o autor gerou uma ambigüidade entre o conceito de cultura e clima 

organizacionais. 

Dessa forma, Mello (2004) cita que nos anos 50 e 60, dois grandes movimentos 

marcaram fortemente os conceitos de gerência e demonstraram preocupação com o ambiente 

de trabalho e a relação indivíduo-organização. Num dos lados, alinhavam-se os modelos de 

gerência (ARGYRIS, 1958, McGREGOR, 1965, SCHEIN, 1982) e as teses sobre motivação 

dos empregados (McCLELLAND, 1955 apud MELLO, 2004, p.55, MASLOW, 1970). Do 

outro lado, encontravam-se os laboratórios de comportamentos, o chamado desenvolvimento 

organizacional, com Bennis (1972) e Beckhard (1972). 

Entretanto, cabe salientar que o estudo sobre clima organizacional não constitui um 

modismo, pois já faz mais de seis décadas que iniciaram implicitamente ou explicitamente 

pesquisas neste sentido; contudo, o conceito de clima organizacional é “movediço, traiçoeiro” 

(OLIVEIRA, 1995), em função da grande variedade de definições de clima. 

O conceito é polêmico também por que muitos autores, a exemplo de Katz e Kahn 

(1975), o tratam como sinônimo de cultura organizacional, isto é, não existe consenso sobre a 

definição de clima organizacional, apenas semelhanças de idéias. 
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2.2.2 – Conceitos de Clima Organizacional 

Como já mencionado, ainda não se tem um consenso a respeito do conceito de Clima 

Organizacional, apesar do grande tempo decorrido desde o início das pesquisas nessa área. 

Oliveira (1995) argumenta que a expressão clima é relativamente nova, uma vez que nos 

primórdios da pesquisa sobre o tema usavam-se as expressões “atmosfera”, “ambiente” ou 

“meio-ambiente” e isso pode ter colaborado para essa falta de consenso. 

No entendimento de Santos (1999, p.27): 

 

O conceito de clima organizacional mostra um dilema em comum no esforço de 

descrever e compreender o comportamento humano. O problema é, em essência, o 

de operacionalizar o conceito para, então, medi-lo de forma confiável e válida. O 

que se evidencia, através dos trabalhos e pesquisas na área, é que existe um quase 

perfeito acordo entre os autores de que o clima organizacional é um conceito 

significativo, o qual tem importantes implicações para entender o comportamento 

humano nas organizações. 

 

Assim, a comparação entre os conceitos de diversos autores se faz necessário para a 

identificação dos principais fatores envolvidos na análise do clima organizacional. 

Argyris (1958) concluiu seu trabalho dizendo que o clima é composto de elementos 

que representam muitos níveis de análise, com predisposição mais para a estabilidade do que 

para a mudança e cujas variáveis padrão se adéquam às contingências de cada organização. 

Forehand e Gilmer (1964, p.362) definem clima organizacional como: “o conjunto de 

características que descrevem uma organização e que: a) distingue uma organização da outra; 

b) mantém-se de certa forma permanente; e c) influencia o comportamento dos indivíduos na 

organização”. 

Tagiuri (1969 apud SANTOS, 1999, p.28) define clima organizacional como sendo: 

“uma qualidade relativamente permanente do ambiente interno da organização que: a) é 

percebido pelos seus membros; b) influencia seu comportamento; e c) pode ser descrito em 

termos de valores de um conjunto de características (ou atributos) da organização”. 

Segundo Santos (1999), o autor ainda chama a atenção à ênfase que deve ser dada às 

percepções dos membros da organização, argumentando que é necessário ter em mente que o 

clima organizacional sugere que o ambiente deve ser interpretado pelos membros da 

organização. 

Já Litwin e Stringer (1968 apud SANTOS, 1999, p.29) abordaram o conceito de clima 

organizacional, interpretando-o como: “um conjunto de propriedades mensuráveis do 
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ambiente de trabalho, percebidas direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e 

trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas”. 

Pritchard e Karasick (1973 apud SANTOS, 1999, p.29) oferecem uma síntese de 

muitas definições de clima organizacional: 

 

É uma qualidade relativamente permanente do ambiente interno de uma 

organização, que distingue uma organização da outra: a) é resultante do 

comportamento e política dos membros da organização, especialmente da alta 

administração; b) é percebido pelos membros da organização; c) serve como base 

para interpretar a situação; e d) atua como fonte de pressão para direcionar a 

atividade. 

 

Para Campbell et al. (1970 apud SANTOS, 1999, p.29) clima organizacional é visto 

como: 

 

Um conjunto de atributos específicos de uma organização em particular, que pode 

ser influenciado pela forma como esta organização lida com seus membros e seu 

ambiente. Para cada indivíduo dentro da organização, o clima assume a forma de um 

conjunto de atitudes e expectativas que descrevem a organização em termos tanto de 

características estáticas (tal como o grau de autonomia), como variáveis 

comportamentais de resultado ou eventos de saída. 

 

Em estudos realizados com padres da diocese católica romana, Schneider e Hall 

(1972) conceituam clima organizacional como uma percepção generalizada que o indivíduo 

forma da organização, e que é resultante de experiências vivenciadas por ele neste ambiente. 

Em estudo posterior, Schneider e Snyder (1975) acrescentam que cada indivíduo percebe ou 

conceitua sua organização de várias maneiras, dependendo do contexto ou do conjunto de 

informações sobre a organização que são operativas para ele. Assim, citam os autores, o clima 

é algo percebido como um atributo individual, sendo, psicologicamente importante para o 

indivíduo o modo como ele percebe seu ambiente de trabalho, e não como os outros podem 

decidir descrevê-lo. 

Davis (1972, p.84, apud SOUZA, 1978, p.11) se expressou da seguinte maneira ao 

examinar o clima organizacional: 

 

As organizações, como impressões digitais e flocos de neve, são sempre únicas. 

Cada uma tem sua própria cultura, tradições e métodos de ação, os quais, em sua 
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totalidade, compreendem o clima para as pessoas. Cada novo empregado faz seu 

contrato psicológico com a organização, esperando que tenha um clima apoiador 

para ajudá-lo a atender seus desejos econômicos, sociais e psicológicos. A 

percepção que tem desse clima produz a imagem em sua mente. 

 

Utilizando outro prisma de análise, James e Jones (1974) propõem uma reconceituação 

do termo clima organizacional no sentido de diferenciar clima como um atributo individual e 

clima como um atributo organizacional. Ao se referir ao clima como um atributo individual, 

os autores defendem que deve ser empregada uma terminologia diferenciada, tal como “clima 

psicológico”. 

Já Johnston (1976), ao tentar responder à questão “o clima organizacional é um 

atributo da organização ou de seus membros?”, chegou à conclusão de que os conceitos não 

são exclusivos, ou seja, o clima é um atributo tanto do indivíduo como da organização. 

Entretanto, recebeu uma crítica de Schneider (1976), que aponta algumas limitações no 

referido estudo como o fato de o mesmo não apresentar instrumentos de medida, definições 

nem dimensões de clima. 

No Brasil, o estudo de clima organizacional teve início, segundo Oliveira (1995), na 

década de 70, com o trabalho de Saldanha, intitulado “Atmosfera Organizacional”, o qual fez 

um alerta sobre a importância do bem-estar psíquico dos indivíduos nas organizações, do 

papel do psicólogo organizacional e ressaltou a importância de estratégias que possibilitem 

uma sadia atmosfera organizacional para uma instituição que objetive promover o seu 

desenvolvimento organizacional. Posteriormente, Souza (1978) realizou estudos comparativos 

de clima organizacional entre uma empresa privada, um órgão público e uma universidade. O 

estudo teve como objetivo demonstrar a utilidade da “escala de Kolb” no diagnóstico do clima 

e relatar algumas aplicações feitas à realidade brasileira. 

Souza (1978, p.37), após apontar que a cultura organizacional é formada por três 

elementos componentes (preceitos, tecnologia e caráter) cita que: 

 

Clima organizacional é um fenômeno resultante da interação dos elementos da 

cultura. É uma decorrência do peso de cada um dos elementos culturais e seu efeito 

sobre os outros dois. A excessiva importância dada à tecnologia, leva a um clima 

desumano; a pressão das normas cria tensão; a aceitação dos afetos, sem descuidar 

dos preceitos e o trabalho, leva a climas de tranqüilidade e confiança, etc. E como 

cada um dos três elementos culturais é formado por diversos componentes, são 

inúmeras as combinações possíveis entre eles, criando-se climas de maior ou menor 

rigidez, realização ou emocionalidade. 
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Segundo Coda (1997), o clima organizacional reflete a tendência ou inclinação a 

respeito de até que ponto as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte 

estão sendo efetivamente atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores da eficácia 

organizacional. 

Oliveira (1995), ao defender que o clima interno de uma organização é passível de 

levantamento por meio de técnicas apropriadas de pesquisa, cita que (OLIVEIRA, 1995, 

p.47): 

Clima interno é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado 

momento, estado momentâneo e passível de alteração mesmo em curto espaço de 

tempo em razão de novas influências surgidas, e que decorre das decisões e ações 

pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, e/ou das reações dos 

empregados a essas ações ou à perspectiva delas. Esse estado interno pode ter sido 

influenciado por acontecimentos externos e/ou internos à empresa, e pode ser 

origem de desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e ações internas. 

 

Ao fim, é pertinente citar uma síntese construída por Santos (1999, p.34) sobre 

considerações comuns às diferentes abordagens: 

1) O clima organizacional influencia o comportamento dos membros da 

organização, podendo afetar os seus níveis de desempenho, motivação e satisfação 

no trabalho. 

2) É um conceito abrangente e global por ser uma forma de retratar numerosas 

percepções através de um número limitado de dimensões. 

3) É operacionalizável por meio de medidas objetivas ou subjetivas. 

4) Evidencia-se geralmente como atributo da organização, porém na percepção de 

seus participantes. 

 

2.2.3 – Modelos de Estudo de Clima Organizacional 

Segundo Rizzatti (2002), para a realização de estudos sobre clima organizacional, o 

pesquisador dispõe de duas alternativas básicas: na primeira, ele adota um conjunto específico 

de fatores ou categorias já conhecidos e consagrados na literatura, ou elabora o seu próprio 

modelo. 

Tendo em vista que para o alcance do objetivo do presente trabalho, não houve criação 

de novas categorias e sim aplicação de categorias anteriormente criadas, a seguir serão 

apresentados alguns dos principais modelos desenvolvidos para o estudo do clima 

organizacional, os quais propõem diferentes componentes, fatores e variáveis para 

diagnosticar o clima organizacional. Por fim determinou-se o instrumento a ser utilizado. 
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O modelo desenvolvido por Litwin e Stringer (1968 apud SILVA, 2003, p.64), para 

estudos simulados em laboratório sobre clima organizacional, contemplava seis dimensões, a 

saber: 

• Estrutura: refere-se aos sentimentos dos trabalhadores em relação às restrições em 

suas situações de trabalho como, por exemplo, se existem muitas regras, regulamentos, 

procedimentos, etc; 

• Responsabilidade: o sentimento de ser seu próprio chefe, de não existir dupla 

verificação em suas decisões; 

•  Riscos: o senso de arriscar e de existirem desafios no cargo, bem como nas situações 

de trabalho; 

• Recompensas: o sentimento de ser recompensado por um trabalho bem feito, a ênfase 

nas recompensas versus as críticas e as punições; 

• Calor e apoio: o sentimento de boa camaradagem geral e de ajuda mútua que 

prevalece na organização; 

• Conflito: o sentimento de que a administração não teme diferentes opiniões ou 

conflitos, a ênfase calcada sobre diferenças aqui e agora.  

A partir das dimensões propostas por Litwin e Stringer (1966 apud KOLB; RUBIN; 

McINTYRE, 1978), para o estudo do clima organizacional, e dos motivos sociais básicos de 

McClelland (1972), Kolb, Rubin e McIntyre (1978) desenvolveram um novo modelo visando 

identificar e analisar o clima organizacional.  

O modelo proposto por Kolb, Rubin e McIntyre (1978) abrange sete dimensões: 

• Conformismo: o sentimento de que existem muitas limitações externamente impostas 

na organização. O grau em que os membros sentem que há inúmeras regras, procedimentos, 

políticas e práticas às quais devem se ajustar ao invés de serem capazes de fazer seu trabalho 

como gostariam de fazê-lo; 

• Responsabilidade: dá-se responsabilidade pessoal aos membros da organização para 

realizarem sua parte nos objetivos da organização. O grau em que os membros sentem que 

podem tomar decisões e resolver problemas sem terem de verificar com os superiores cada 

etapa; 

• Padrões: a ênfase que a organização coloca na qualidade do desempenho e na 

produção elevada, incluindo o grau em que os membros da organização sentem que ela coloca 

objetivos estimulantes, comunicando-lhes o comprometimento com esses objetivos; 
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• Recompensas: o grau em que os membros sentem que estão sendo reconhecidos e 

recompensados por um bom trabalho, ao invés de serem ignorados, criticados ou punidos 

quando algo sai errado; 

• Clareza organizacional: refere-se ao sentimento entre os membros da organização, de 

que as coisas são bem organizadas e os objetivos são claramente definidos, ao invés de serem 

desordenados, confusos ou caóticos; 

• Calor e apoio: busca identificar o sentimento de que a amizade é uma forma 

valorizada na organização, onde os membros confiam uns nos outros e oferecem apoio mútuo. 

É o sentimento de que boas relações prevalecem no ambiente de trabalho; 

• Liderança: identifica a disposição dos membros da organização para aceitar a 

liderança e a direção de outros membros mais qualificados. Quando surgem necessidades de 

liderança, os membros sentem-se livres para assumi-la e são recompensados por uma 

liderança bem sucedida. A liderança é baseada na perícia. A organização não é dominada por 

uma ou duas pessoas ou depende delas. 

Sbragia (1983), em pesquisa realizada junto a instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, sobre o clima organizacional, propôs um modelo que envolve 20 fatores, a 

saber: 

• Estado de tensão: descreve o grau de lógica e racionalidade versus emoções 

presentes nas ações das pessoas; 

• Conformidade exigida: descreve o grau de flexibilidade de ação que as pessoas 

gozam dentro da organização. Descreve o quanto a organização conscientiza a necessidade do 

cumprimento de normas e regulamentos formais; 

• Ênfase na participação: descreve o grau de participação das pessoas dentro da 

organização, ou seja, o quanto são consultadas e envolvidas nas decisões e o quanto suas 

idéias e sugestões são aceitas; 

• Proximidade da supervisão: descreve o grau de controle gerencial sobre as pessoas 

na organização, ou seja, o grau de liberdade que as pessoas desfrutam para fixar seus próprios 

métodos de trabalho, ou, ainda, o grau maior ou menor do exercício da iniciativa; 

• Consideração humana: descreve o quanto as pessoas são tratadas como seres 

humanos, ou seja, o grau de humanidade existente dentro da empresa. O quanto recebem de 

atenção em termos de relacionamentos humanos; 

• Adequação da estrutura: descreve o quanto o esquema organizacional facilita as 

ações das pessoas e o quanto existe de prática, normas, procedimentos e canais de 

comunicação consistentes com os requisitos de trabalho; 
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• Autonomia presente: descreve o sentimento de autonomia por parte dos empregados 

em relação às decisões tomadas. O quanto não precisam ter suas decisões verificadas; 

• Recompensas proporcionais: descrevem o grau de recompensas pelos bons serviços 

prestados, ou, ainda, o grau de ênfase que é dado em recompensas positivas, comparadas às 

punições. Representa o sentimento de justiça ante as políticas de pagamento e promoções; 

• Prestígio obtido: descreve a percepção das pessoas sobre sua imagem no ambiente 

externo pelo fato de pertencerem à organização. Significa o quanto a organização projeta seus 

membros no ambiente; 

• Cooperação existente: descreve o quanto a amizade e as boas relações sociais 

prevalecem na atmosfera de trabalho da organização. Significa o grau de confiança de uns em 

relação aos outros, o grau com que a interação entre as pessoas é sadia; 

• Padrões enfatizados: descrevem o grau de importância atribuído pelas pessoas às 

metas e aos padrões de desempenho, sendo a ênfase dada à realização de um bom trabalho; 

• Atitude frente a conflitos: descreve o quanto as pessoas estão dispostas a servir e 

considerar diferentes opiniões, sendo a ênfase relativa dada pelas pessoas em “levantar o 

problema”, antes de ignorá-lo; 

• Sentimento de identidade: descreve o quanto as pessoas manifestam um sentido de 

pertencer à organização. Significa o quanto as pessoas dão valor à organização da qual fazem 

parte; 

• Tolerância existente: descreve o grau com que os erros das pessoas são tratados de 

forma suportável e construtiva antes do que punitiva; 

• Clareza percebida: descreve o grau de conhecimento das pessoas relativamente aos 

assuntos que lhes dizem respeito e o quanto a organização informa às pessoas sobre as formas 

e condições de progresso; 

• Justiça predominante: descreve o grau com que predominam os critérios de decisão 

das habilidades e desempenhos antes do que os aspectos políticos, pessoais ou credenciais; 

• Condições de progresso: descreve a ênfase com que a organização provê a seus 

membros a oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional e o quanto a 

organização atende às aspirações e às expectativas de progresso de seus funcionários; 

• Apoio logístico: descreve o grau de apoio que a organização provê aos seus 

funcionários, as condições e os instrumentos de trabalho necessários para um bom 

desempenho. Representa o quanto a organização facilita a execução de seus principais 

trabalhos; 
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• Reconhecimento proporcionado: descreve o quanto a organização valoriza um 

desempenho ou uma atuação acima do padrão por parte de seus membros, o quanto os 

esforços individuais diferenciados são reconhecidos; 

• Forma de controle: descreve o quanto a organização usa custos, produtividade e 

outros dados de controle para efeito de auto-orientação e solução de problemas, ao invés de 

policiamento e castigo.  

Luz (1995) propôs um modelo para a pesquisa de clima organizacional constituído de 

dezoito variáveis ou fatores, a saber: 

• O trabalho em si: refere-se ao conhecimento da percepção e atitude das pessoas em 

relação ao trabalho que executam (adaptação, quantidade de trabalho, horário, distribuição 

justa do trabalho, a existência de pessoal suficiente para a realização do trabalho); 

• Integração interdepartamental/integração funcional: visa avaliar o grau de 

cooperação existente entre os diversos departamentos da organização; conhecimento dos 

objetivos e planos de ação dos diversos setores; 

• Salário: analisa a existência de eventuais distorções entre os salários internos e 

eventuais descontentamentos em relação aos praticados em outras organizações; 

• Supervisão: mede o grau de satisfação dos funcionários em relação aos seus 

superiores levando em conta aspectos como competência, organização, relacionamento e 

feedback; 

• Comunicação: verifica o grau de conhecimento dos funcionários em relação a fatos 

relevantes da empresa e identifica a eficiência dos canais de comunicação; 

• Progresso profissional: identifica as oportunidades de treinamento e as possibilidades 

de ascensão profissional oferecidas pela organização; 

• Relacionamento interpessoal: verifica o grau de relacionamento que prevalece entre 

os funcionários, entre estes e suas chefias e com a própria organização; 

• Estabilidade no emprego: refere-se ao sentimento de segurança das pessoas em 

relação aos seus empregos; 

• Processo decisório: identifica o grau de autonomia do funcionário, bem como o grau 

de centralização das decisões; 

• Benefícios: verifica o grau de satisfação com relação aos diversos benefícios 

oferecidos pela empresa e mede o grau de atendimento das necessidades das pessoas no 

âmbito da organização; 

• Condições físicas de trabalho: refere-se à identificação do grau de conforto das 

instalações, horário, etc; 
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• Relacionamento empresa versus sindicato versus funcionários: verifica o sentimento 

de atendimento às queixas e reclamações dos funcionários. Também verifica o grau de 

satisfação dos mesmos em relação ao sindicato; 

• Disciplina: identifica o grau de rigidez das normas disciplinares e o nível de 

insatisfação gerado por elas; 

•  Participação: verifica o grau de participação na gestão administrativa da empresa; 

• Pagamento: refere-se ao grau de conhecimento dos funcionários em relação aos 

descontos efetuados e aos erros indevidos por ocasião do pagamento; 

• Segurança: identifica o grau de preocupação da organização e as providências 

tomadas em relação à integridade física da sua força de trabalho, no que se refere a acidentes 

de trabalho e doenças profissionais; 

• Objetivos organizacionais: verifica a clareza da comunicação, aos funcionários, dos 

objetivos e planos de ação nos níveis setorial e organizacional; 

• Orientação para resultados: avalia até que ponto a empresa estimula sua força de 

trabalho para que os funcionários se comprometam efetivamente pela consecução de 

resultados; 

Coda (1997), com base na experiência adquirida durante a realização de um estudo 

sobre os principais fatores que influenciam no clima organizacional junto a cinco 

organizações brasileiras de grande porte do setor público e privado ao longo de dois anos, 

identificou a presença de dez fatores comuns: 

• Liderança: descreve o encorajamento pelo chefe para o desenvolvimento e 

crescimento profissional. É o grau de feedback oferecido pelo chefe aos subordinados sobre 

assuntos que afetam o trabalho, na área, englobando discussões sobre os resultados de 

desempenho individuais, tendo em vista melhor orientação no trabalho; 

• Compensação: descreve o equilíbrio das diferentes formas de remuneração adotadas 

pela empresa (amplitude do programa de benefícios; pagamento acima do mercado, para os 

melhores profissionais à disposição da empresa; concessão de aumentos por desempenho e 

realização de metas); 

• Maturidade empresarial: retrata o grau de fornecimento de informações à 

comunidade, sobre as atividades e objetivos da organização, sendo a compreensão adequada, 

pelos membros da organização, em relação às pressões exercidas pelo mercado, concorrentes 

e expectativas dos clientes. É a real consideração das pessoas, como o maior patrimônio, e 

comportamento compatível com essa crença, sendo a valorização de elevados padrões de 

desempenho; 
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• Colaboração entre áreas funcionais: existência de respeito e integração entre as 

diferentes áreas funcionais e a estreita colaboração entre os departamentos, para atingir os 

objetivos da empresa; 

• Valorização profissional: estímulo à formação e ao desenvolvimento de talentos 

internos com oportunidades oferecidas de crescimento e avanço profissional e atendimento às 

aspirações e às expectativas de progresso. Engloba a qualidade do desempenho apresentado 

como critério de maior ponderação nas promoções e a prioridade do recrutamento interno para 

posições de chefia; 

• Identificação com a empresa: motivação da equipe e busca de objetivos mútuos, de 

sentimento de pertencer a “uma grande família”, de confiança recebida e de compatibilidade 

da filosofia administrativa ao porte da empresa; 

• Processo de comunicação: decisões anunciadas prontamente. Tem-se a adequação 

das informações recebidas ao correto desempenho das atividades. Representa um instrumento 

facilitador da integração da empresa através da clareza e compreensibilidade das informações 

transmitidas; 

• Sentido do trabalho: importância atribuída ao que acontece com a organização 

buscando-se utilidade e importância do trabalho realizado no contexto organizacional. 

Engloba firmeza nas ações por parte da alta direção e empreendimento dessas até o final; 

• Política global de recursos humanos: importância atribuída à área de RH diante das 

demais áreas funcionais existentes. É o apoio fornecido pelas políticas de RH ao 

desenvolvimento do trabalho. É a disponibilidade para ouvir e considerar a diversidade de 

opiniões; 

• Acesso: continuidade de realização do mesmo tipo de trabalho, até o final da carreira. 

Sá Leitão, Guimarães e Rosal (1998) desenvolveram uma metodologia para 

diagnosticar o clima organizacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecurária – 

Embrapa. 

A metodologia para a investigação da qualidade do clima organizacional da Embrapa, 

de acordo com os autores acima citados, foi estruturada com base na abordagem 

fenomenológica, que trata o clima como resultante de uma estrutura perceptivo/cognitiva. 

O modelo desenvolvido parte do pressuposto de que (SÁ LEITÃO; GUIMARÃES; 

ROSAL, 1998, p.5): 

 

(...) o clima organizacional é o somatório das percepções que os empregados têm de 

todo um contexto organizacional, que influencia diretamente a convivência de cada 
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indivíduo no ambiente de trabalho, trazendo conseqüências para os desempenhos 

individuais e, portanto, para o desempenho da organização. 

 

Com base nessas premissas, o modelo abarca quatro dimensões do clima, a saber: 

• Dimensão ocupacional: visa verificar a percepção dos funcionários em relação a 

aspectos relacionados ao exercício de papéis ocupacionais, ou seja, ao desempenho do 

empregado no cargo, bem como a perspectiva de crescimento na carreira. Essa dimensão é 

composta pelos seguintes fatores: responsabilidade; padrão de desempenho; e 

desenvolvimento profissional. 

• Dimensão organizacional: visa identificar o nível de satisfação dos funcionários em 

relação às condições propiciadas pela organização para que o empregado desempenhe com 

eficiência o seu papel ocupacional. Fazem parte dessa dimensão os seguintes fatores: clareza 

organizacional; estrutura; apoio logístico; saúde e segurança no trabalho; e recompensa. 

• Dimensão psicossocial: nessa dimensão são mensurados os aspectos relativos a um 

conjunto de comportamentos individuais ou grupais presentes na organização, ou seja, a 

manifestação de sentimentos e atitudes dos empregados em relação às pessoas, ao trabalho e à 

própria organização. São fatores que compõem essa dimensão: estilo de gerência; 

reconhecimento; participação; cooperação; e comprometimento. 

• Dimensão extra-organizacional: refere-se a condições ambientais que extrapolam as 

fronteiras da organização e que podem interferir no comportamento do empregado no 

trabalho. Envolve o ambiente familiar e outras situações da vida do empregado, incluindo as 

relações entre situações externas e internas à empresa.  

Rizzatti (2002), em sua tese de doutorado intitulada “Categorias de análise de clima 

organizacional em universidades federais brasileiras”, propôs um modelo composto por dozes 

categorias, que se desdobram em 33 componentes com os seus respectivos indicadores para a 

análise do clima em universidades. As categorias que compõem o modelo são: 

• Imagem Institucional: de acordo com Rizzatti (2002, p.160), “imagem representa a 

combinação de um conjunto, mais ou menos abrangente, de percepções e sentimentos sobre as 

diferentes variáveis que compõem a organização junto às pessoas”. Essa categoria é 

constituída pelos seguintes componentes: satisfação dos usuários, sentimento de identidade e 

prestígio obtido. 

• Política de Recursos Humanos: refere-se à maneira ou forma com que a instituição 

pretende lidar com seus membros e por intermédio deles alcançar os objetivos individuais e 
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institucionais. A categoria política de recursos humanos é constituída pelos seguintes 

componentes: políticas governamentais, políticas institucionais e ações sindicais. 

• Sistema de Assistência e Benefícios: trata-se de um conjunto de benefícios que tem 

por objetivo manter uma força de trabalho dentro de um nível satisfatório de moral e 

produtividade, enquanto que os incentivos são pagamentos feitos pela organização a seus 

participantes tendo em troca o comprometimento, a dedicação e o esforço funcional. Os 

componentes da categoria sistema de assistência e benefícios são: plano de recursos humanos, 

benefícios legais e benefícios assistenciais. 

• Estrutura Organizacional: essa categoria visa identificar o modo como as atividades 

da instituição são divididas, organizadas e coordenadas, onde o poder é exercido, onde são 

tomadas decisões e onde são executadas as atividades da organização. São componentes dessa 

categoria: tamanho, complexidade e tecnologia da instituição. 

• Organização e Condições de Trabalho: nessa categoria objetiva-se identificar se o 

ambiente de trabalho é adequado, nos aspectos físicos e de organização do trabalho, na 

perspectiva de que os funcionários apresentem melhor desempenho em suas atividades 

funcionais. Essa categoria é constituída pelos seguintes componentes: condições ergonômicas 

e coordenação das atividades. 

• Relacionamento Interpessoal: refere-se à maneira como se processa a interação entre 

as pessoas dentro da organização e ao relacionamento existente entre os diversos segmentos 

que compõem a comunidade universitária. São componentes dessa categoria: relacionamento 

existente, cooperação existente e consideração humana. 

• Comportamento das Chefias: verifica a percepção dos funcionários em relação à 

forma como os ocupantes de cargos de chefia desempenham suas funções, bem como o seu 

estilo de comando em relação aos seus subordinados. Essa categoria é constituída pelos 

seguintes componentes: honestidade e credibilidade, conhecimento das atividades e estilo de 

liderança. 

• Satisfação Pessoal: refere-se à satisfação dos funcionários em relação ao tipo de 

trabalho que executam, à motivação para a execução das mesmas e às expectativas quanto ao 

reconhecimento que a organização lhe retribui, com relação às tarefas e ao relacionamento 

com os colegas e os usuários. São componentes dessa categoria: satisfação no trabalho, 

motivação no trabalho e reconhecimento proporcionado. 

• Planejamento Institucional: Segundo Rizzatti (2002, p.236), “planejamento 

institucional é o processo pelo qual são estabelecidos os elos de ligação entre os meios e fins 
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de uma organização”. Fazem parte dessa categoria os componentes: informação, 

comprometimento e participação. 

• Processo Decisório: refere-se aos mecanismos por meio dos quais são escolhidas 

algumas dentre as diversas alternativas de conduta nos diferentes processos organizacionais, 

resultando em maior racionalidade e em orientação das ações da organização. A categoria 

processo é constituída pelos seguintes componentes: delegação, comunicação e conflito de 

interesses. 

• Autonomia Universitária: Para Rizzatti (2002, p.252), “autonomia universitária 

significa que uma determinada instituição universitária detém a posse e os subsídios 

necessários para atingir seus princípios e finalidades”. Fazem parte dessa categoria os 

seguintes componentes: política do governo e estratégia da instituição. 

• Avaliação Institucional: refere-se aos instrumentos de gestão necessários para se 

mensurar os esforços da organização, sua qualidade, excelência, utilidade e relevância. São 

componentes dessa categoria: controle da qualidade dos serviços e cultura organizacional. 

Por fim, apresenta-se o modelo desenvolvido por Martins (et al., 2004, 2008). Com o 

objetivo de construir um instrumento de medida para identificar as dimensões componentes 

do clima organizacional, a pesquisadora elaborou um questionário com 127 itens que 

cobriram aspectos do construto identificados na literatura, conforme padrões psicométricos, 

que, posteriormente, foram submetidos a uma amostra de 1244 trabalhadores de empresas 

públicas e privadas de Minas Gerais. Após submeter o instrumento original à análise fatorial, 

este resultou em um instrumento com 63 itens divididos nos seguintes fatores: 

• Apoio da chefia e da organização: que reúne 21 itens cujos conteúdos tratam da 

existência de comportamentos de suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia e da 

organização para com os empregados no desempenho diário de suas atividades no trabalho. 

• Recompensa: que reúne 13 itens com conteúdos relativos às diversas formas de 

recompensa usadas pela empresa para premiar a qualidade, a produtividade, o esforço e o 

desempenho do trabalhador. 

• Conforto físico: que reúne 13 itens relacionados com o ambiente físico, a segurança e 

o conforto proporcionados pela empresa aos funcionários. 

• Controle/ Pressão: que reúne 9 itens relacionados com o controle e a pressão 

exercidos pela empresa e pelos supervisores sobre o comportamento e o desempenho dos 

funcionários. 

• Coesão entre colegas: que reúne 7 itens relacionados com o trabalho em equipe e 

com o vínculo entre os colegas de trabalho. 
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Para o presente trabalho utilizou-se o instrumento de Martins (et al., 2004, 2008) com 

modificações, sendo que dentro de cada um dos cinco fatores somente foram utilizadas as três 

variáveis que apresentaram os maiores escores fatoriais, segundo descrito por Martins et al. 

(2004). Para se obter o valor de cada fator do clima organizacional, somou-se os valores 

atribuídos pelos respondentes às variáveis pertencentes a cada fator e dividiu-se por 3. 

Optou-se por este instrumento pelo fato deste ser um instrumento relativamente novo, 

carecendo de estudos que reforcem sua aplicabilidade e também porque este foi desenvolvido 

no Brasil por pesquisadores brasileiros e por isso tem maior tendência de adaptação para 

aplicação na realidade do presente estudo. 

 

2.2.4 – Perspectivas de Análise do Clima Organizacional 

Puente-Palacios (2002), utilizando-se dos trabalhos de James e Jones (1974) e de 

Moran e Volkwein (1992 apud PUENTE-PALACIOS, 2002, p.96), cita quatro diferentes 

abordagens para a análise de clima organizacional: abordagem estrutural, abordagem 

perceptual, abordagem interativa e abordagem cultural. Estas abordagens também são 

trabalhadas por Savoie e Brunet (2000), que não citam a existência da abordagem cultural. 

A abordagem estrutural tem como premissa principal a concepção de clima 

organizacional como resultante da participação de um conjunto de características objetivas da 

organização que exercem influência sobre as atitudes, os valores e as percepções das pessoas 

que a compõem, surgindo, assim, da percepção de aspectos organizacionais como tamanho, 

divisão hierárquica, centralidade, tipo de tecnologia e regras de controle do comportamento 

(SCHNEIDER; REICHERS, 1983 apud PUENTE-PALACIOS, 2002, p.96, SCHNEIDER; 

REICHERS, 1983 apud SAVOIE; BRUNET, 2000, p.182). 

James e Jones (1974) citando a definição de clima organizacional de Forehand e 

Gilmer (1964) concluem que, segundo a Abordagem Estrutural, o clima constitui um atributo 

ou uma característica da organização, pois existe independente da percepção dos membros, 

aos quais é outorgado um papel passivo, dada a sua participação secundária nesse processo. 

Com isso, tecem uma crítica a essa proposta manifestando, em primeiro lugar, que se o clima 

organizacional está definido apenas por aspectos objetivos e estáveis da organização, então 

não é possível explicar como organizações com estruturas semelhantes apresentam climas 

organizacionais diferentes. Em segundo lugar, os questionamentos recaem sobre a falta de 

consistência, nas pesquisas empíricas, da relação entre estrutura organizacional e clima e, 

finalmente, comentam que se o clima é o resultado de percepções comuns de aspectos 
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estruturais e objetivos, então deve-se atribuir alta acurácia à capacidade de percepção do 

homem, coisa que as pesquisas empíricas não sustentam. 

Ao analisar a abordagem perceptual, Puente-Palacios cita que, segundo esta vertente, 

“a gênesis do clima está no indivíduo e não em aspectos estruturais da organização”. Com 

isso, os indivíduos assumem o papel de protagonistas no processo de construção desse clima, 

pois são as suas percepções, acuradas ou não, que constituem os elementos de base a partir 

dos quais o clima organizacional se ergue. 

James e Jones (1974) manifestam que, segundo a abordagem perceptual, os indivíduos 

percebem e interpretam os eventos que acontecem no âmbito organizacional de forma 

psicologicamente significativa para eles e não somente com base na existência, ou não, de 

aspectos concretos. Dessa forma, o clima pode ser entendido como o resultado de processos 

de percepção, carregados de significado cognitivamente construído e psicologicamente 

importante para o sujeito. O papel outorgado ao indivíduo é o do ator que percebe as 

condições organizacionais e, a partir delas, cria um mapa de representações abstratas ou 

psicológicas. O núcleo central para o surgimento do clima está, nessa abordagem, dentro do 

sujeito. 

A congruência do clima organizacional percebido pelos membros da organização é 

explicada por processos de seleção mútua, segundo os quais os sujeitos escolhem e são 

escolhidos pela organização dependendo da similaridade das suas percepções com as dos 

outros membros. Outra possível explicação está sustentada no termo clima coletivo (JOYCE; 

SLOCUM, 1984 apud SAVOIE; BRUNET, 2000, p.182), cunhado para esse objetivo, 

segundo o qual o grupo permanece junto na medida em que concorda nas percepções de 

aspectos da organização de que faz parte. 

Alguns questionamentos acerca desta abordagem são apontados, a começar pelo fato 

de o clima organizacional estar sustentado em processos que acontecem dentro do indivíduo, 

o que é visto como a sua maior fragilidade, pois dá pouca importância à influência que as 

relações de troca têm na construção do significado outorgado às percepções individuais. A 

atribuição de significados aos eventos percebidos e o reconhecimento da importância das 

relações sociais na construção do clima social são dados pela terceira abordagem, denominada 

de abordagem interativa. 

Na abordagem interativa, afirmam James e Jones (1974), o cerne do clima não é 

apenas o indivíduo e os seus processos internos, mas também os processos de interação, tanto 

entre os indivíduos que compõem a organização como entre questões objetivas e subjetivas 

dos membros e do cenário organizacional em que se encontram inseridos. A relação entre 
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aspectos estruturais da organização e processos de percepção do sujeito não atribui, por si, um 

significado a essas percepções. O significado é atribuído a partir do valor ou da importância 

que determinados aspectos organizacionais têm para o grupo de indivíduos que compõem a 

organização. Neste contexto, o clima aparece como "um conjunto de atributos da organização, 

descrevendo a relação entre os atores e a organização medida pela percepção da maioria 

desses atores de como eles são tratados e geridos" (Roy, 1989, p.34 apud SAVOIE; 

BRUNET, 2000, p.182). Em outras palavras, aspectos do cenário organizacional são vistos 

pelos membros como significativos e nesse reconhecimento têm papel fundamental as 

relações de troca, por isso é possível afirmar que o significado é socialmente construído. 

Segundo Puente-Palacios (2002), embora essa abordagem traga uma estrutura 

explicativa mais complexa do que a das anteriores, não aprofunda as indagações a respeito 

dos aspectos subjacentes às formas de comportamento da organização, como normas, valores 

ou padrões de desempenho que exercem influência sobre as práticas organizacionais e são 

também elementos constitutivos do clima organizacional. Por essa razão, Moran e Volkwein 

(1992 apud PUENTE-PALACIOS, 2002, p.97) propõem uma nova abordagem para o estudo 

e a melhor compreensão do clima, com a qual pretendem ampliar o cenário de seu estudo ao 

campo da cultura organizacional que, segundo os autores, constitui elemento fundamental 

para a adequada compreensão. 

A cultura organizacional, assim como a cultura de uma nação, constitui um modelo de 

definição de padrões de comportamento, construído ao longo da sua história e capaz de 

influenciar o comportamento dos seus membros, por cima de novas regras de controle. Essa 

influência, segundo os autores, não foi levada em consideração pelas abordagens precedentes. 

A Abordagem Cultural, além de propor o acréscimo das variáveis culturais à abordagem 

interativa, focaliza na forma como os indivíduos encaram, interpretam e constroem a 

realidade, processo esse todo permeado pela cultura organizacional (BERGER; LUCKMAN, 

1985). 

Assim, segundo Puente-Palacios (2002), a abordagem cultural, que foi a abordagem 

adotada para a análise do clima organizacional no presente estudo, permite visualizar de 

melhor maneira a complexidade do construto aqui apresentado, porém, sem esgotar as 

dúvidas. Desta forma, para a autora (PUENTE-PALACIOS, 2002, p.98): 

 

Resta ainda uma questão: se a cultura organizacional é composta por vários 

elementos capazes de direcionar os comportamentos e percepções dos membros da 

organização, os quais são sustentados socialmente e construídos a partir de 
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processos de interação, então qual a diferença entre cultura organizacional e clima 

organizacional, se este último também constitui um conjunto dinâmico de elementos 

sustentados socialmente, baseado em processos de interação social e capaz de 

exercer influência sobre o comportamento dos sujeitos? 

 

2.3 – DIFERENÇAS E RELAÇÕES ENTRE OS CONSTRUTOS CULTURA E CLIMA 

ORGANIZACIONAIS 

Com o intuito de diferenciar os construtos cultura e clima organizacional, recorre-se 

inicialmente a Puente-Palacios (2002). A autora argumenta que a semelhança entre os dois 

conceitos pode ser justificada pela compreensão de que são eles dois elementos de um mesmo 

cenário, a organização, mas não são o mesmo fenômeno. Enquanto a cultura refere-se a um 

conjunto de normas, crenças, valores e mitos mais ou menos estável que define os padrões de 

comportamento esperado dos membros que a ela pertencem e são utilizados como modelos de 

comparação e julgamento, tendo sua importância pelo fato de nortear o comportamento e o 

desempenho dos seus membros, o clima refere-se às representações compartilhadas das 

percepções dos membros sobre o agir da organização, construídas com base na cultura e de 

estabilidade menor, podendo mudar ao longo do tempo, mas, permanecendo o suficiente para 

serem significativas aos membros da organização, pois não são características passageiras ou 

de estado de ânimo da organização, mas padrões de ação e reação. Entretanto, essa distinção 

nem sempre apareceu de forma clara, havendo evidências que os dois termos têm sido 

utilizados como sinônimos (BARKER, 1994 apud WALLACE; HUNT; RICHARDS, 1999, 

p.551). Podemos citar como exemplo Katz e Kahn (1975) que, ao descreverem a estrutura 

sistêmica das organizações, citam clima e cultura como sinônimos. 

Wallace, Hunt e Richards (1999) argumentam, utilizando os trabalhos de Schneider 

(1985) e de Ryder e Southey (1990 apud WALLACE; HUNT; RICHARDS, 1999, p.551), 

que existe um relacionamento próximo e algumas vezes ambíguo entre cultura e clima 

organizacional que tem sido frequentemente negligenciado. Baseando-se em Field e Ableson 

(1982 apud WALLACE; HUNT; RICHARDS, 1999, p.551), os autores citam ainda que, 

apesar do grande número de estudos sobre clima, as tentativas de definir o construto de 

maneira que o diferencie da cultura têm-se mostrado problemáticas. 

Buscando a compreensão da diferença entre esses conceitos, apresenta-se a seguir, as 

categorias constitutivas de cada um, segundo Verbeke, Volgering e Hessels (1998). Esses 

autores analisaram a evolução conceitual das definições de clima organizacional (32 

definições) e cultura organizacional (54 definições) a partir de 1964 e 1979, respectivamente. 
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Cada definição foi analisada por uma comissão de peritos, cuja tarefa foi identificar as 

categorias constitutivas dos conceitos. Foram encontradas categorias estáveis para cada um, o 

que revelou a sua consistência por não aparecerem apenas de maneira esporádica, mas tratar-

se de elementos constantes como se observa no Quadro 3. 

"Ranking " das Categorias Categorias Conceituais "Ranking " das Categorias Categorias Conceituais
1 Organização 1 Membros
2 Membros 2 Compartilhar
3 Percepções 3 Valores
4 Características 4 Organização
5 Comportamento 5 Comportamento
6 Descrições 6 Crenças
7 Compartilhar 7 Padrões
8 Conjunto 8 Normas
9 Influência 9 Aprender

10 Práticas 10 Modo/ Maneira
11 Significados
12 Sistema
13 Suposições
14 Social
15 Conjunto
16 Práticas
17 Compreensões

CLIMA ORGANIZACIONAL (32 definições) CULTURA ORGANIZACIONAL (54 definições)

 
Quadro 3 – Categorias de Cultura e Clima organizacionais por Ordem Decrescente de Frequência 
Nota: o negrito representa as categorias comuns a ambos os conceitos. 
Fonte: livre tradução de Verbeke, Volgering e Hessels (1998, p.314). 

 

As categorias comuns a ambos os conceitos demonstram que há espaço compartilhado 

entre eles, enquanto as excludentes revelam que não existe completa superposição entre 

ambos, o que leva a crer que ambos podem ser usados simultaneamente, sem medo de estar 

sendo redundante com relação aos fenômenos. Puente-Palacios (2002) questiona até que 

ponto essas categorias são suficientemente amplas para abarcar a totalidade do conceito e, ao 

mesmo tempo, suficientemente estreitas para diferenciá-lo de outros. A autora cita (PUENTE-

PALACIOS, 2002, p.99): 

 

A esse respeito cabe mencionar que o clima não é uma característica estática, mas 

dinâmica, do âmbito organizacional, por isso a sua estrutura não está apenas definida 

pela presença-ausência de determinados elementos, mas também pelo tipo de relação 

estabelecida entre eles. Assim, ainda que o clima seja composto por categorias 

conceituais comuns a outros eventos, a forma como elas se organizam e se 

relacionam constitui o elemento diferencial que estabelece a sua particularidade. 

 

Também com a intenção de diferenciar esses dois construtos, Cameron e Quinn (2006) 

citam que o clima em comparação com a cultura se refere a atitudes, sentimentos e percepções 
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mais temporárias por parte dos indivíduos. Citam, ainda, que a cultura organizacional é um 

atributo central e de lenta mudança das organizações, enquanto o clima, por se basear em 

atitudes, pode mudar mais rapidamente e dramaticamente. A cultura se refere a algo implícito, 

a aspectos freqüentemente indiscerníveis das organizações, enquanto o clima se refere a 

atributos mais públicos, observáveis das organizações. A cultura inclui valores centrais e 

interpretações consensuais sobre como as coisas são, já o clima inclui perspectivas 

individualistas que são modificadas freqüentemente de acordo com a mudança das situações e 

o surgimento de novas informações. 

Wallace, Hunt e Richards (1999) citam que a maior distinção entre os dois construtos 

reside no fato de o clima de uma organização consistir de percepções compartilhadas 

enquanto a cultura de uma organização é feita de pressupostos compartilhados. 

Já para Souza (1978, p.38): 

 

O clima é uma resultante das variáveis culturais. Quando estas são alteradas, 

ocasionam alterações no clima. Curiosamente, o clima é mais perceptível do que 

suas fontes causais. É comparável a um perfume: percebe-se o efeito, sem conhecer 

os ingredientes, embora, às vezes seja possível identificar alguns deles. 

 

Percebe-se no discurso de Souza (1978) que há o reconhecimento da relação entre 

cultura e clima organizacional, onde a cultura influencia decisivamente o clima. Outros 

autores concordam com Souza (1978), entre eles Tamayo (1999), Martins (et al., 2004, 2008), 

Santos (2000), Schneider (1985) e Wallace, Hunt e Richards (1999), sendo que estes últimos 

encontraram, inclusive, indícios empíricos da relação entre cultura e clima organizacional em 

seu trabalho. 

Porém, existem diversos autores que não reconhecem esta relação. Savoie e Brunet 

(2000), após exaustivo resgate teórico acerca dos referidos temas, negam a relação entre 

cultura e clima organizacional, argumentando que os construtos vêm de diferentes tradições 

científicas, são conceitualmente diferentes, são produtos de diferentes determinantes e dão 

origem a diferentes efeitos organizacionais. Ainda citam os trabalhos de Chagnon (1991 apud 

SAVOIE; BRUNET, 2000, p.192) e do Grupo de Pesquisa Sobre o Comportamento 

Antissocial, do Departamento de Psicologia da Universidade de Montreal (GRC-A, 2000 

apud SAVOIE; BRUNET, 2000, p.192) que encontraram índices de correlação muito baixos 

entre os construtos clima e cultura organizacional. Mais recentemente tem-se o trabalho de Sá 

et al. (2006) que também não encontraram correlação empírica entre cultura e clima. 
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Percebe-se, assim, que existe, mesmo depois de tantos anos de pesquisa, bastante 

contradição entre os autores com relação à existência de relação entre cultura e clima 

organizacionais, o que evidencia a necessidade da continuidade dos estudos nessa área. 
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3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Neste capítulo serão apresentados os processos metodológicos adotados no presente 

estudo, sendo abordados a caracterização do estudo, a população e amostra, o instrumento de 

coleta de dados, a análise dos dados e as limitações do estudo. 

 Este estudo procurou investigar a existência, ou não, de relação entre a cultura 

organizacional e o clima organizacional em indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte. 

Com as informações obtidas espera-se prover subsídios que auxiliem na gestão da cultura e do 

clima das organizações pesquisadas visando a melhoria do desempenho organizacional. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como exploratória, pois, buscou 

familiarizar-se com o fenômeno da cultura e do clima organizacionais no ambiente de 

indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte, aumentar a gama de conhecimento sobre o 

objeto proposto e possibilitar o surgimento de novas idéias a serem aprofundadas em 

trabalhos futuros (GIL, 1987). 

O presente estudo também é descritivo, pois, analisou os dados buscando suas 

relações. De acordo com Gil (2009, p.42) um estudo descritivo tem por “objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Na mesma vertente, Vergara (2004, p.47) cita 

que “a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

Ao se utilizar as idéias de Yin (2005) tem-se que a presente pesquisa é um estudo de 

casos múltiplos ou estudo multicasos. O autor defende que os estudos de casos múltiplos têm 

ganhado, ao longo dos anos, muitos adeptos, por possibilitar o estabelecimento de 

comparações e a obtenção de resultados mais robustos, principalmente, por que envolvem 

procedimentos de replicação. 

Ainda, este estudo é conclusivo-causal (MALHOTRA, 2001, MATTAR, 2001), pois 

tem como objetivo a descrição das características de determinada população e o 

estabelecimento de relações de causa e efeito entre variáveis, utilizando técnicas padronizadas 

de coleta de dados. Possui objetivos bem definidos, procedimentos formais e bem 

estruturados e dirigidos para a solução de problemas ou a avaliação de alternativas de cursos 

de ação. Além disso, os dados obtidos estão sujeitos à análise quantitativa (MALHOTRA, 

2001), que foi o método adotado pelo presente estudo. 
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A escolha por uma metodologia quantitativa deveu-se ao fato de que, como 

apresentado anteriormente, o viés funcionalista adotado pelo presente estudo para análise de 

clima e cultura organizacionais e o seu objetivo geral permitem o emprego deste método. 

Assim, este estudo tem a intenção de garantir com precisão os resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação (RICHARDSON, 2008). 

Vale salientar que neste estudo não houve criação de categorias e sim aplicação de 

categorias anteriormente criadas e que, em decorrência de limitações oriundas da técnica de 

amostragem utilizada, não se conseguiu realizar generalizações para todo o setor em questão, 

somente para a parcela estudada. 

 

3.2 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Existem diversas técnicas de amostragem. Aquela que o pesquisador vai escolher 

depende das exigências do trabalho, de seus objetivos e do capital disponível. Nas definições 

de amostra, as bases de representação e as técnicas de seleção de elementos classificam os 

diferentes enfoques. A amostragem probabilística é baseada no conceito de seleção aleatória, 

um procedimento controlado que assegura que todos os elementos da população tenham uma 

chance de seleção conhecida diferente de zero. Por outro lado, a amostragem não-

probabilística é arbitrária (não-aleatória) e subjetiva. Os membros não têm uma chance 

conhecida diferente de zero de serem incluídos. Apenas as amostras probabilísticas fornecem 

estimativas de precisão. Quando cada elemento da amostra é escolhido individualmente da 

população como um todo, é uma amostra irrestrita. A amostragem restrita engloba todas as 

outras formas de amostragem (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 

Seleção de Elemento PROBABILÍSTICA NÃO-PROBABILÍSTICA
Irrestrita Aleatória simples Por conveniência

Aleatória complexa Bola-de-neve
 - sistemática Intencional
 - por conglomerado  - julgamento
 - estratificada  - por quota
 - dupla

BASE DE REPRESENTAÇÃO

Restrita

 
  Quadro 4 – Tipos de Amostragem, por base de representação e por seleção de elemento   
  Fonte: adaptado de Cooper e Schindler (2003, p.152). 

 

Neste estudo utilizou-se uma amostragem não-probabilística intencional por 

julgamento. Esse tipo de amostragem possui inúmeras vantagens: é financeiramente menos 

custoso, extremamente conveniente para o pesquisador e rápido no tocante à sua execução. 
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Porém, possui como fator limitante o fato dos resultados e conclusões da pesquisa, oriundos 

de uma amostragem não probabilística, não permitirem inferências e generalizações 

populacionais. 

 A população foi definida, inicialmente, pelo cadastro da Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Norte (FIERN). Existiam, no momento do estudo, 25 indústrias 

cadastradas junto a este órgão, classificadas como Indústrias de Laticínios. Essas Indústrias 

estavam distribuídas em 22 diferentes cidades do Rio Grande do Norte, totalizando 825 

funcionários. Apesar do grande número de indústrias, estas são bastante homogêneas com 

relação às suas características, sendo todas classificadas como pequenas empresas, tendo seu 

principal mercado consumidor no próprio Estado do Rio Grande do Norte, sendo constituídas 

por maioria de homens com baixa escolaridade. 

Devido aos altos custos inerentes ao desenvolvimento da pesquisa com uma amostra 

probabilística aleatória que, inevitavelmente, envolveria a aplicação dos questionários em 

todas as indústrias e em todas as 22 diferentes cidades, escolheu-se 5 indústrias dentre as 25 

existentes, tendo como critérios que fossem próximas geograficamente (todas se localizavam 

num raio de 250km), que tivessem uma certa “maturidade” organizacional – diferentemente 

do conceito de maturidade empresarial de Coda (1997) – , ou seja, que estivessem no mercado 

há vários anos (todas possuíam 15 anos de existência ou mais) e que possuíssem número de 

funcionários acima de 30 indivíduos. Das 5 indústrias convidadas a participar da pesquisa, 4 

aceitaram, sendo que entre estas, a que possuía menor número de funcionários foi utilizada 

em um estudo piloto, com o instrumento utilizado no trabalho. Os questionários foram 

aplicados entre novembro de 2009 a fevereiro de 2010. 

Com relação aos funcionários que responderam aos questionários, não houve qualquer 

restrição quanto à escolaridade, pois, a aplicação dos questionários foi acompanhada pelo 

pesquisador, e todas as dúvidas foram esclarecidas no momento em que surgiram. É 

importante ressaltar que a pesquisa ocorreu com todos os funcionários das organizações 

supracitadas (pesquisa censitária), nos mais diversos níveis hierárquicos, com o intuito de 

evitar aquilo que Barbosa (2003) chama de cultura corporativa ou cultura da cúpula, 

diferenciando-a da verdadeira cultura organizacional presente nas organizações. 

A Tabela 6 apresenta o número de funcionários por empresa pesquisada. 
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Tabela 6 – Distribuição amostral das indústrias pesquisadas 

EMPRESAS
DADOS

43 123 76 45 287
40 108 65 38 251

93,0 87,8 85,5 84,4 87,5Porcentagem (%)/empresa

TOTALPré-teste A B C

Número de Funcionários
Número de respondentes

 
  Fonte: dados da pesquisa, 2010. 

 

3.3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A estruturação e montagem final do instrumento de coleta de dados foi dividida em 

três partes. A primeira delas consistiu em informações que abrangem aspectos relacionados 

aos respondentes como: sexo, idade, estado civil, anos de empresa, cargo ocupado e 

escolaridade. A segunda constou de um conjunto de 24 proposições, capazes de gerar quatro 

perfis que representam diferentes padrões culturais da organização (Cultura Clã, Cultura 

Inovativa, Cultura de Mercado e Cultura Hierárquica), conhecido como Competing Value 

Model (CVM) ou Tipologia de Quinn (QUINN; ROHRBAUGH, 1981, CAMERON; QUINN, 

2006). O instrumento, originalmente em inglês, foi utilizado segundo a tradução de Santos 

(2000) e aplicado segundo propõe a mesma autora (SANTOS, 1998, 2000), utilizando-se a 

escala de Likert de 5 pontos. Este instrumento é, também, comumente utilizado para se aferir 

a tipologia considerada ideal pelos respondentes, usando para isto a mesma escala, duas 

vezes, uma para o momento atual e outra para o que seria o ideal. No presente trabalho não 

haverá questionamentos acerca da cultura ideal, por não tratar-se do foco da pesquisa. A 

terceira e última parte do questionário apresentou variáveis de mensuração do clima 

organizacional, segundo Martins (et al., 2004, 2008). A escala de medida de clima 

organizacional (ECO) compõem-se originalmente por 63 itens, divididos em 5 fatores. Para o 

presente estudo utilizou-se este modelo, porém, com modificações, de modo que foram 

utilizadas as 3 variáveis que apresentavam maiores escores fatoriais em cada fator, segundo o 

descrito por Martins (et al., 2004). Desta maneira, obteve-se um instrumento “enxuto” para 

análise do clima organizacional, contendo 15 variáveis divididas em 5 fatores. 

O instrumento, estruturado e auto-preenchível, foi respondido por uma escala de 

concordância, do tipo Likert, de 5 pontos, sendo que o valor 1 correspondia a “discordo 

totalmente” e o 5 a “concordo totalmente”, com exceção à primeira parte relativa à 

caracterização dos respondentes que foi respondida livremente. 

É importante salientar que de todos os fatores utilizados neste estudo, tanto para 

cultura quanto para clima, somente o fator de análise do clima organizacional 



 75

“controle/pressão” tem “sentido negativo”. O argumento da autora do instrumento é que, no 

caso deste fator, “quanto maior o resultado, pior será o clima porque maior será o controle e a 

pressão exercidos sobre os empregados” (MARTINS, 2008, p.34). Porém, segundo Hofstede 

(1982, 1997), o Brasil é um país com elevado “índice de controle da incerteza” e elevado 

“índice de distância hierárquica”. Para o autor, em sociedades de elevado “índice de controle 

da incerteza” as leis e as normas são utilizadas como meios para evitar a incerteza no 

comportamento de seus membros, o que é visível no local de trabalho: existem numerosas 

leis, formais e informais, que controlam os direitos e obrigações de empregadores e 

assalariados; e existem numerosos regulamentos internos que controlam o processo de 

trabalho. Os membros de uma sociedade de elevado “índice de controle da incerteza” sentem-

se cômodos em meios estruturados, deixando-se o menor espaço possível ao acaso. Acerca do 

elevado “índice de distância hierárquica”, o autor cita que nesses contextos, superiores e 

subordinados, consideram-se desiguais por natureza: as organizações maximizam a 

centralização do poder num grupo restrito de pessoas; espera-se que os subordinados 

cumpram as ordens expressas; os trabalhadores têm um nível de escolaridade relativamente 

baixo, sendo o trabalho manual desvalorizado relativamente ao trabalho administrativo; o 

chefe ideal é um “autocrata benevolente ou ‘bom pai’” (HOFSTEDE, 1997, p.51); e existe 

uma relação de dependência do subordinado para com seu chefe. Quando se tem uma elevada 

“distância hierárquica” e um elevado “controle da incerteza” o exercício discricionário por 

parte dos superiores, substitui, até certo ponto, a necessidade emocional de normas internas. 

Diante do exposto, tem-se que, para o estudo em questão, o fator “controle/pressão” pode não 

ter um “sentido negativo” e sim positivo. Com isso, optou-se por manter os valores originais 

atribuídos pelos respondentes às variáveis pertencentes a este fator ao se analisar 

estatisticamente os dados. 

Apresenta-se o instrumento completo no Apêndice A, sendo as questões 1, 5, 9, 13, 17 

e 21 referentes à tipologia “Cultura Clã”, as questões 2, 6, 10, 14, 18 e 22 referentes à 

tipologia “Cultura Inovativa”, as questões 3, 7, 11, 15, 19 e 23 referentes à tipologia “Cultura 

de Mercado”, as questões 4, 8, 12, 16, 20 e 24 referentes à tipologia “Cultura Hierárquica”, as 

questões 25, 26 e 27 referentes ao fator de clima “Apoio da chefia e da organização”, as 

questões 28, 29 e 30 referentes ao fator de clima “recompensa”, as questões 31, 32 e 33 

referentes ao fator de clima “conforto físico”, as questões 34, 35 e 36 referentes ao fator de 

clima “Controle/Pressão” e as questões 37, 38 e 39 referentes ao fator de clima “Coesão entre 

colegas”. 
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3.4 – ANÁLISE DOS DADOS 

Primeiramente, o questionário formulado para a presente pesquisa foi submetido a um 

estudo piloto. O estudo piloto foi realizado em uma das indústrias participantes da pesquisa, 

buscando-se englobar todos os seus funcionários, independentemente do nível hierárquico, 

totalizando 40 funcionários, o que correspondeu a 93,0% do total. Esse estudo piloto foi 

elaborado com dois principais objetivos: primeiramente, para se testar a viabilidade de 

aplicação do instrumento à realidade das indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte, 

realizando-se o teste de confiabilidade (consistência interna) por intermédio da mensuração do 

α de Cronbach de cada fator, para cada construto; e para se verificar não conformidades ou 

problemas de entendimento com relação à redação dada a cada uma das variáveis. Os 

indivíduos participantes do estudo piloto não fizeram parte da amostra principal para análise 

do presente estudo. Vale destacar que, o valor dos fatores pertencentes a cada construto foi 

calculado utilizando-se a média aritmética. Assim, para os fatores do construto “cultura 

organizacional”, somou-se os valores das variáveis pertencentes a cada fator e dividiu-se por 

6. Já para os fatores do construto “clima organizacional”, o somatório dos valores atribuídos 

às variáveis de cada fator foi dividido por 3. Utilizou-se sempre os valores fatoriais para a 

realização das análises estatísticas. 

Após os resultados do teste de confiabilidade e das adequações com relação à redação, 

o instrumento foi então aplicado nas 3 indústrias descritas anteriormente. Os questionários 

foram aplicados em uma empresa a cada vez. Infelizmente, nem todos os funcionários 

responderam, alguns por motivos pessoais, outros por não estarem presentes na organização 

no período da aplicação dos questionários (férias, afastamento médico, etc). 

Uma vez coletados os dados, estes foram então tabulados. Posteriormente, fez-se as 

análises descritivas dos dados de caracterização dos respondentes. 

Para determinar o valor atribuído às diferentes tipologias culturais e aos fatores do 

clima organizacional, fez-se a média e o desvio-padrão dos valores atribuídos pelos 

respondentes. Com base nesses dados, ainda determinou-se a “força cultural”, pela soma da 

média dos valores obtidos para todas as tipologias culturais. Considerando-se que os valores 

para “força cultural” variam de 4 a 20, quanto mais perto de 20, mais forte a cultura 

encontrada. Já a média do clima organizacional, foi realizada a partir do somatório dos 

valores dos 5 fatores do clima organizacional divididos por 5. Segundo Martins (2008) valor 

maior que 4 indica bom clima, enquanto valor menor que 2,9 indica clima ruim. Esses 

resultados foram expressos tanto para as empresas em conjunto como individualmente, sendo 
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que o teste de confiabilidade, ou consistência interna, para os fatores, neste caso, foi realizado 

somente para os valores conjuntos das empresas, devido à sua maior representatividade. 

Posteriormente, para avaliar a influência dos fatores pessoais na percepção dos 

indivíduos acerca da cultura e do clima organizacionais nas organizações pesquisadas, foram 

realizados três testes estatísticos: correlação de Pearson entre os valores das tipologias 

culturais, dos fatores do clima organizacional, idade dos respondentes e tempo de trabalho na 

organização; correlação de Spearman entre os valores das tipologias culturais, dos fatores do 

clima organizacional, estado civil, cargo e escolaridade; e o teste T-Student entre os valores 

auferidos para as tipologias culturais e para os fatores do clima organizacional por grupos 

distintos, separados por sexo (masculino e feminino). Vale destacar que a correlação de 

Pearson foi usada quando envolveu valores escalares (idade e tempo de trabalho na empresa) 

enquanto a correlação de Spearman foi usada quando envolveu valores não-escalares (estado 

civil, cargo, escolaridade). 

Na sequência, foi realizada a análise de cluster com base nos valores atribuídos pelos 

respondentes para a “força cultural”. Essa análise reuniu os respondentes com perfis culturais 

diferentes em grupos considerados distintos, sendo chamados grupo “cultura forte”, para o 

grupo com maior média para força cultural, e grupo “cultura fraca”, para o grupo com média 

menor. Ainda, para verificar se a cultura realmente discriminava os dois grupos, realizou-se a 

análise discriminante. Após esse procedimento, analisou-se os valores atribuídos pelos 

respondentes dos dois grupos distintos à média do clima organizacional. Isto permitiu que se 

analisasse a diferença das médias atribuídas pelos grupos “cultura forte” e “cultura fraca” para 

a média de “força cultural” e de “clima organizacional”. Utilizou-se para isto o teste T-

Student, capaz de determinar se a diferença entre as médias dos diferentes grupos é 

representativa. 

Por fim, partindo-se da consideração de que se tem diversos fatores para a análise dos 

perfis culturais e do clima organizacional, e com o intuito de se conhecer a relação existente 

entre os fatores desses dois construtos foi realizada a análise de correlação canônica, que se 

apresenta como “a técnica mais adequada e poderosa” (HAIR et al., 2007, p.362) quando se 

tem múltiplas variáveis dependentes e independentes. O teste estatístico para a significância 

da correlação canônica realizou-se por meio do λ de Wilks, considerando-se válida a equação 

que apresentou sig.< 0,01. Outros índices analisados foram o índice de correlação canônica e 

o índice de raiz canônica (R2), sendo que quanto mais pertos de 1, maior a correlação e o 

poder explicativo entre os fatores a serem analisados. Fez-se a análise considerando os perfis 

da cultura organizacional como variáveis independentes (Xi) e os fatores de clima 
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organizacional como variáveis dependentes (Yi). Assim, o conjunto preditor ou explicativo foi 

formado por “Cultura Clã”, “Cultura Inovativa”, “Cultura de Mercado” e “Cultura 

Hierárquica”, enquanto o conjunto critério ou explicado foi formado por “Apoio da chefia e 

da organização”, “Recompensa”, “Conforto físico”, “Controle/Pressão” e “Coesão entre 

colegas”. Uma vez escolhida a função canônica a ser analisada, passou-se a mensurar as 

cargas e pesos canônicos relativos a cada fator com o intuito de interpretar como estes se 

relacionavam. 

Como já mencionado, todos os resultados foram expressos para as empresas em 

conjunto e individualmente com o intuito de verificar a dinâmica da ocorrência do fenômeno 

estudado. 

 É importante citar que para a análise dos dados foram utilizados dois programas 

estatísticos, o SPSS® e o STATISTICA®. 

Com o intuito de prover um resumo esquemático acerca dos objetivos, questões de 

pesquisa e tratamento dos dados, foi elaborado o Quadro 5. 

 

 

3.5 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O presente estudo apresenta como limitações a impossibilidade de generalizações para 

o setor onde estão inseridas as organizações estudadas, limitação esta causada por se tratar de 

um estudo realizado com amostra não-probabilística e o fato dos construtos em análise serem 

mutáveis ao longo do tempo e, por isso, um estudo longitudinal poderia melhor descrever a 

dinâmica de suas relações. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados do presente estudo. Assim, inicia-se 

trazendo resultados do estudo piloto com relação à caracterização dos indivíduos participantes 

e com relação ao teste de consistência interna ou confiabilidade, dado pelo índice α de 

Cronbach. Posteriormente, os dados de caracterização das 3 organizações participantes do 

estudo, bem como os resultados das análises estatísticas para os dados obtidos, serão 

apresentados, primeiramente, em conjunto e, posteriormente, individualmente por empresa. 

As informações fornecidas pelo estudo serão analisadas e interpretadas no intuito de atender 

aos objetivos da pesquisa, procurando descobrir se os perfis culturais influenciam o clima 

organizacional das indústrias pesquisadas. 

 

4.1 – ESTUDO PILOTO 

 A empresa utilizada no estudo piloto possuía 43 funcionários, dos quais, 40 

responderam ao questionário (93% do todo). Com relação às características dos respondentes, 

tem-se que: 80,0% são homens e 20,0% são mulheres; com média de 29 anos de idade; 42,5% 

são casados e 57,5% são solteiros; com média de 4,7 anos de empresa; são 75,0% operários, 

2,5% encarregados, 5,0% auxiliares administrativo, 10,0% vendedores e 7,5% gerentes; 

20,0% possuem 1º grau incompleto, 22,5% possuem 1º grau completo, 15,0% possuem 2º 

incompleto, 35,0% possuem 2º grau completo, 5,0% possuem 3º grau incompleto e 2,5% 

possuem 3º completo. 

 A intenção principal do estudo piloto foi verificar a possibilidade de uso do 

instrumento de pesquisa, através da medida de consistência interna dada pelo α de Cronbach, 

e verificar se o instrumento possuía algum problema na escrita que viesse a dificultar o 

entendimento dos respondentes. Os resultados do teste de confiabilidade para os fatores 

constam na Tabela 7. 

Tabela 7 – Coeficientes α de Cronbach (estudo piloto) 

Fatores Número de variáveis α de Cronbach
Cultura Clã 6 0,76
Cultura Inovativa 6 0,76
Cultura de Mercado 6 0,74
Cultura Hierárquica 6 0,70
Apoio da chefia 3 0,78
Recompensa 3 0,84
Conforto físico 3 0,75
Controle/Pressão 3 0,71
Coesão entre colegas 3 0,80
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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 Os resultados para o teste de consistência interna atestaram a viabilidade da utilização 

do referido instrumento para a realidade pesquisada, uma vez que todos os fatores obtiveram 

valores iguais ou superiores a 0,70, sendo este o valor mínimo ideal (HAIR et al., 2007). 

 Com relação ao entendimento do instrumento, não foram constatados problemas 

representativos que viessem a impedir a aplicação do instrumento ou que necessitasse de 

modificações. 

 

4.2 – RESULTADOS DO CONJUNTO DE EMPRESAS (A, B, C) 

 Aos se analisar os 211 questionários respondidos pelos funcionários das indústrias de 

laticínios pesquisadas, foram obtidos os seguintes valores para as estatísticas descritivas das 

variáveis de identificação dos respondentes: 87,2% são homens e 12,8% são mulheres; com 

média de 37 anos de idade; 67,8% são casados e 32,2% são solteiros; com média de 6,7 anos 

de empresa; são 73,9% operários, 10% encarregados, 6,6% auxiliares administrativo, 3,8% 

vendedores e 5,7% gerentes; 35,1% possuem 1º grau incompleto, 13,3% possuem 1º grau 

completo, 8,0% possuem 2º incompleto, 29,4% possuem 2º grau completo, 4,7% possuem 3º 

grau incompleto, 7,6% possuem 3º completo e 1,9% possuem pós-graduação completa. 

Com o intuito de verificar como o instrumento se comportou quando analisando a 

amostra completa, realizou-se novamente o teste de confiabilidade. Os valores para os 

coeficientes  α de Cronbach são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Coeficientes α de Cronbach 

Fatores Número de variáveis α de Cronbach
Cultura Clã 6 0,78
Cultura Inovativa 6 0,75
Cultura de Mercado 6 0,78
Cultura Hierárquica 6 0,72
Apoio da chefia 3 0,78
Recompensa 3 0,86
Conforto físico 3 0,76
Controle/Pressão 3 0,75
Coesão entre colegas 3 0,80
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 Todos os fatores apresentaram valores maiores do que 0,70 para o α de Cronbach, 

ratificando o que havia sido encontrado no estudo piloto. Ao se comparar com outros autores 

brasileiros, tem-se que Santos (2000) encontrou 0,83 para “cultura clã”, 0,83 para “cultura 

inovativa”, 0,80 para “cultura hierárquica” e 0,78 para “cultura de mercado”, enquanto 

Martins (et al., 2004, 2008) encontrou 0,92 para “apoio da chefia e da organização”, 0,88 para 
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“recompensa”, 0,86 para “conforto físico”, 0,78 para “controle/pressão” e 0,78 para “coesão 

entre colegas”. No tocante, especificamente, ao CVM, é interessante destacar que diversos 

outros estudos brasileiros que usam este modelo, não apresentam os resultados para os testes 

de consistência interna, entre os quais podemos citar Santos (1998), Silva (2007), Silva 

(2002), Sá et al. (2006) e Musiello Neto (2002, 2004). Este fato limita bastante a comparação 

em relação ao comportamento do instrumento quando aplicado nos mais diversos ambientes e 

setores organizacionais, além de influenciar na credibilidade da mensuração. Nesta mesma 

vertente, Siqueira (2002), ao abordar sobre as medidas de trabalhos científicos que tratam do 

comportamento organizacional, enfatiza a necessidade de medidas confiáveis, destacando o 

índice α de Cronbach como sendo um dos principais testes de fidedignidade das escalas. 

Com o intuito de evidenciar as tipologias e a força cultural, e os resultados dos fatores 

do clima organizacional e sua média final, foram elaboradas as tabelas 9 e 10. 

Tabela 9 – Resultados para a Cultura Organizacional 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Cultura Clã 3,6509 0,7930
Cultura Inovativa 3,5008 0,7919

Cultura de Mercado 3,5569 0,7780

Cultura Hierárquica 3,5047 0,7257

Força Cultural 14,2133 2,6881

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Tabela 10 – Resultados para o Clima Organizacional 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Apoio da chefia 3,8420 0,9254
Recompensa 3,2227 1,1549

Conforto físico 3,9226 0,8164

Controle/Pressão 3,5893 1,0167

Coesão entre colegas 3,7093 0,9544

Média Clima 3,6572 0,4837
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Com esses resultados preliminares percebe-se que a tipologia cultural predominante 

nas organizações pesquisadas foi a cultura clã enquanto que a média do clima, segundo 

Martins (2008), evidencia um clima bom nessas mesmas organizações (valor próximo a 4). 

Além disto, as organizações pesquisadas apresentaram uma força cultural tendendo à forte 

(valor mais próximo de 20 do que de 4). Nestas organizações, as pessoas tendem a serem 

vistas como membros de um sistema social comum, através de um forte senso de coesão. O 

processo de informação tende a ser coletivo, refletindo valores e normas associados à 



 83

afiliação e moral. Enfatiza-se o desenvolvimento de recursos humanos bem como o seu 

comprometimento, o incentivo à formação de equipes de trabalho e de cooperação mútua. A 

autoridade tende a fluir bem, quando surge de membros envolvidos no sistema há muito 

tempo, conduzindo seu grupo de forma harmoniosa, aberta e interativa. 

Alguns autores citam que características pessoais influenciam na percepção do clima 

(JOHNSTON, 1976, PAYNE; MANSFIELD, 1973, PUENTE-PALACIOS, 1995, SANTOS, 

1999), bem como na caracterização da tipologia cultural (SILVA, 2002). Para avaliar a 

influência dos fatores pessoais na percepção dos indivíduos acerca da cultura e do clima 

organizacionais nas organizações pesquisadas, foram realizados três testes estatísticos: 

correlação de Pearson entre os valores das tipologias culturais, os fatores do clima 

organizacional, a idade dos respondentes e o tempo de trabalho na empresa; correlação de 

Spearman entre os valores das tipologias culturais, os fatores do clima organizacional, o 

estado civil, o cargo e a escolaridade; e o teste T-Student entre os valores auferidos para as 

tipologias culturais e para os fatores do clima organizacional por grupos distintos, separados 

por sexo (masculino e feminino). Os resultados estão dispostos nas tabelas 11, 12, 13, 14, 15 e 

16. 

Tabela 11 – Correlação de Pearson para tipologias culturais 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,118 -0,131 -0,074 -0,120 -0,127

IDADE Significância 0,089 0,060 0,290 0,083 0,068

N 211 211 211 211 211

ANOS Coeficiente de Correlação -0,013 0,011 0,127 -0,050 0,022

DE Significância 0,853 0,877 0,069 0,473 0,748

EMPRESA N 211 211 211 211 211

Fonte: Dados da pesquisa, 2010.  

 Como se pode observar na Tabela 11, não houve correlação estatisticamente 

significante entre a idade e os anos de empresa quando comparados com as tipologias 

culturais e a força cultural. Este resultado reforça os resultados anteriormente encontrados por 

Wallace, Hunt e Richards (1999) que também não encontraram correlação entre idade e anos 

de serviço na empresa com a cultura organizacional. Já Silva (2002) encontrou correlação 

negativa e representativa entre tempo de serviço na empresa e a tipologia “cultura de 

mercado”. 

 Para o presente estudo tem-se que os valores atribuídos às organizações pelos 

respondentes, a respeito da tipologia cultural, não variaram de acordo com a idade e os anos 

de trabalho nas empresas. 
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Tabela 12 – Correlação de Spearman para tipologias culturais 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,056 -0,003 -0,052 0,002 -0,210

ESTADO CIVIL Significância 0,422 0,971 0,455 0,982 0,758

N 211 211 211 211 211

Coeficiente de Correlação -0,038 -0,039 -0,101 -0,092 -0,063

CARGO Significância 0,586 0,576 0,144 0,183 0,362

N 211 211 211 211 211

Coeficiente de Correlação -0,108 -0,112 -0,135 -0,129 -0,137*

ESCOLARIDADE Significância 0,118 0,105 0,051 0,061 0,047

N 211 211 211 211 211

* Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: Dados da pesquisa, 2010.  

 Quando se analisa a correlação entre os dados das tipologias culturais com o estado 

civil, o cargo e a escolaridade, tem-se que a escolaridade se correlacionou negativamente à 

força cultural das organizações estudadas. Isto significa que quanto mais o indivíduo avança 

nos estudos, mais negativa tende a ser sua percepção com relação à organização. Talvez isto 

ocorra pelo aumento do senso crítico e do entendimento do indivíduo. Diferentemente, Silva 

(2002) encontrou correlação positiva entre grau de instrução e a tipologia “cultura 

hierárquica”, enquanto Wallace, Hunt e Richards (1999) não encontraram correlação entre a 

escolaridade e a cultura organizacional. Nos estudos citados, não são levados em consideração 

para análise o cargo ocupado pelo indivíduo e seu estado civil. 

 

Tabela 13 – Teste T-Student para tipologias culturais 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Masculino

Feminino

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

SEXO
SIG.

0,768 0,916 0,209 0,257 0,532

 

 Para verificar a possível influência do sexo quanto aos valores atribuídos pelos 

indivíduos para os perfis culturais realizou-se o teste T-Student, comparando as médias dos 

valores atribuídos por homens e mulheres para as diversas tipologias e para a força cultural. 

Os resultados nos levam a considerar que as médias entre os grupos são iguais e por isso 

negar a possibilidade da influência do sexo sobre a resposta dos respondentes. Este resultado 

vai ao encontro do resultado apresentado por Wallace, Hunt e Richards, porém, Silva (2002) 

encontrou diferença entre as respostas de homens e mulheres, de maneira que, os homens 

tendiam a enfatizar mais o elemento mercado do que as mulheres. 
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Tabela 14 – Correlação de Pearson para fatores do clima organizacional 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação -0,185** 0,007 -0,153* -0,081 0,071 -0,089

IDADE Significância 0,008 0,919 0,028 0,244 0,309 0,202

N 211 211 211 211 211 211

ANOS Coeficiente de Correlação -0,177* -0,014 -0,082 0,040 0,038 -0,050

DE Significância 0,011 0,847 0,241 0,565 0,587 0,473

EMPRESA N 211 211 211 211 211 211

**Correlação significante ao nível de 1%.

*Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 Ao se analisar a correlação entre a idade dos respondentes e os valores atribuídos aos 

fatores do clima organizacional, tem-se correlação negativa e estatisticamente significante 

com o fator “apoio da chefia e da organização” e “conforto físico”. Pode-se dizer que quanto 

mais velhos os indivíduos, mais críticos eles são, principalmente, com relação aos chefes e 

com relação às condições de trabalho. Hofstede (1982, 1997) argumenta que esta situação, 

onde o subordinado rejeita completamente a autoridade do chefe embora na prática continue a 

obedecer-lhe, é passível de ocorrer em contextos de elevado “índice de distância hierárquica” 

denominando-a de contra-dependência (dependência com uma conotação negativa). Puente-

Palacios (1995) já havia encontrado que a idade influencia o clima organizacional, porém, 

positivamente. 

 Com relação aos anos de empresa, há correlação negativa com o fator “apoio da chefia 

e da organização”, o que se explica da mesma forma que a idade, ou seja, os indivíduos se 

tornam mais críticos em relação à organização, talvez, por que esperem mais desta, ou por que 

se sintam “injustiçados” ao passar do tempo, quando não têm suas expectativas atingidas, ou 

ainda, por discordar de seus chefes desenvolvendo a contra-dependência. Johnston (1976) 

confirma que os mais recentes na organização possuem melhor percepção do clima. Santos 

(1999) também apresenta resultados que comprovam que os mais recentes na organização têm 

uma melhor percepção do clima, porém, apresenta uma informação curiosa: os indivíduos 

com mais tempo na organização (acima de 10 anos) possuem também uma boa percepção do 

clima, sendo os indivíduos com um tempo intermediário na organização (cerca de 5 anos) os 

que apresentam os maiores índices de insatisfação. Porém, Puente-Palacios (1995) encontrou 

que os mais jovens estão menos envolvidos com a organização, constatando, portanto, a 

existência de uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a idade e o fator do 

clima organizacional “envolvimento”. 

 Já Wallace, Hunt e Richards (1999) não encontraram correlação entre idade, anos de 

serviço e clima organizacional. 
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Tabela 15 – Correlação de Spearman para fatores do clima organizacional 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação 0,011 -0,050 -0,128 0,065 0,042 0,011

ESTADO CIVIL Significância 0,878 0,471 0,063 0,348 0,546 0,878

N 211 211 211 211 211 211

Coeficiente de Correlação -0,117 -0,077 0,047 0,073 0,041 0,012

CARGO Significância 0,090 0,268 0,501 0,291 0,553 0,860

N 211 211 211 211 211 211

Coeficiente de Correlação -0,137* -0,153* 0,009 0,032 -0,103 -0,078

ESCOLARIDADE Significância 0,047 0,026 0,899 0,641 0,134 0,257

N 211 211 211 211 211 211

* Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 Ao se analisar a correlação entre os fatores de clima e o estado civil, o cargo e a 

escolaridade dos indivíduos, tem-se que somente a escolaridade obteve correlação 

significativa. Este dado dos indivíduos se correlacionou negativamente com os fatores “apoio 

da chefia e da organização” e “recompensa”. Diferentemente, Santos (1999) encontrou em seu 

estudo que a escolaridade influenciava positivamente a percepção do clima organizacional. Já 

Puente-Palacios (1995) encontrou que a escolaridade influencia negativamente o clima, indo 

ao encontro dos resultados do presente estudo. Esta diferença pode ser entendida da seguinte 

maneira: em organizações onde a qualificação é reconhecida e estimulada, como no caso do 

estudo de Santos (1999), a escolaridade passa a influenciar positivamente o clima; já em 

outras organizações, onde a busca por qualificação por parte do indivíduo não é 

recompensada, como nas organizações do presente estudo, o efeito da escolaridade é negativo. 

Para Wallace, Hunt e Richards (1999) não há influência da escolaridade na percepção do 

clima. 

 Com relação ao cargo, diferentemente do presente estudo, Payne e Mansfield (1973) 

encontraram em seu estudo que pessoas ocupando posições mais elevadas na hierarquia 

organizacional tendem a perceber sua organização como menos autoritária, provendo maior 

interesse no trabalho, mais amigável e mais pronta para inovar, ou seja, com melhores 

percepções sobre o clima. Santos (1999) confirma esse resultado ao encontrar que os 

membros que estão nas categorias hierárquicas mais altas e com maior desempenho das 

funções gerenciais percebem melhor o clima da organização. 

Tabela 16 – Teste T-Student para fatores do clima organizacional 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Masculino

Feminino

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

0,776 0,084 0,138 0,537 0,001

SEXO

SIG.

0,854
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Com base na Tabela 16 pode-se concluir que o sexo influenciou a resposta dos 

indivíduos no fator “coesão entre colegas”, sendo este significativo a 5% (sig.=0,001, rejeita-

se a hipótese nula de que as médias são iguais). A média, para este fator, do grupo feminino 

foi de 4,12 enquanto a do grupo masculino foi de 3,65. Uma explicação plausível para este 

resultado pode ser encontrada em Hofstede (1982, 1997) que diz que o pólo social masculino 

se baseia em auto-afirmação e competição, enquanto o pólo social feminino se baseia em 

atenção aos outros e ao meio social. Santos (1999) também encontrou influência do sexo 

sobre a percepção de clima, sendo que em seu estudo, os homens possuíam melhor percepção 

do clima do que as mulheres em quase todos os fatores da escala. Puente-Palacios (1995) 

encontrou resultados semelhantes a Santos (1999) afirmando que os homens tenderam a julgar 

maiores o “envolvimento”, o “controle” e o “conforto físico” do local de trabalho. Entretanto, 

Wallace, Hunt e Richards (1999) não encontraram influência do sexo sobre o clima 

organizacional. 

Após essas análises, foi então realizada a análise de Clusters com o intuito de reunir os 

respondentes com perfis culturais semelhantes em grupos considerados distintos. A Tabela 17 

mostra o resultado da análise de Clusters, apresentando a média e o desvio-padrão, tanto para 

a força cultural como para o clima, dos dois grupos formados. 

 

Tabela 17 – Caracterização dos Grupos formados pela Análise de Clusters 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 117 12,268 3,237 1,642 0,506

2 94 16,635 4,180 1,505 0,462

GRUPOS INDIVÍDUOS
MÉDIA DESVIO PADRÃO

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Com base na Tabela 17, nota-se que o primeiro grupo, com 117 indivíduos, apresenta 

força cultural menor que o segundo grupo, sendo por isso denominado grupo de cultura 

“fraca”, mesmo que nos termos do presente trabalho, este valor não seja considerado como 

“fraco” (a escala varia de 4 a 20). Consequentemente, o segundo grupo, com 94 indivíduos, 

foi denominado grupo de cultura “forte”. Para verificar se a cultura realmente discriminava os 

dois grupos, realizou-se a análise discriminante, que obteve 97,2% de acerto, comprovando o 

sucesso da análise de Clusters. Ao se analisar, na mesma tabela, os valores do clima 

organizacional para os dois grupos, evidencia-se que o grupo de cultura “forte” apresenta 

valores substancialmente maiores. Entretanto, as diferenças, tanto para cultura quanto para 

clima, não são suficientes para garantir sua representatividade. Para isto, o teste T-Student foi 

realizado, tanto para os valores da cultura quanto para os valores de clima, testando a hipótese 
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nula de que a média das duas populações são iguais. Os resultados são apresentados na Tabela 

18. 

Tabela 18 – Teste T-Student 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 12,268 3,237 0,219 0,068

2 16,635 4,180 0,217 0,067

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

GRUPOS
MÉDIA ERRO PADRÃO ESTATÍSTICA T SIG.

-19,923 -13,978 0,000 0,000

 

 O teste T-Student confirma a diferença entre os grupos 1 e 2 para as médias de cultura 

e clima organizacionais, evidenciando que o grupo de cultura “forte” tem uma melhor 

percepção sobre o clima da organização. Este resultado empírico reforça o defendido por 

vários outros autores, como Puente-Palacios (2002), Souza (1978), Schneider (1985), 

Cameron e Quinn (2006), Martins (et al., 2004, 2008), Wallace, Hunt e Richards (1999), 

Santos (2000) e Tamayo (1999). De uma forma geral estes autores defendem que a cultura 

influencia diretamente o clima organizacional, sendo o clima expressão da própria cultura. 

Esta evidência da influência da cultura sobre o clima organizacional das indústrias 

pesquisadas ainda encontra respaldo no próprio modelo cultural, o CVM, uma vez que este 

defende que uma cultura forte está associada com a homogeneidade de esforços, clareza de 

foco e unicidade organizacional (CAMERON; QUINN, 2006), o que pode promover um 

ambiente amistoso dentro da organização. 

 Por fim, fez-se a análise de correlação canônica entre os fatores de cultura e clima 

organizacionais. Utilizando-se dos indícios empíricos preliminares de que uma cultura “forte” 

influencia positivamente o clima organizacional, procurou-se saber a relação entre os perfis 

culturais e os fatores constituintes do clima organizacional. Fez-se a análise considerando os 

fatores de cultura organizacional como variáveis independentes (Xi) e os fatores de clima 

organizacional como variáveis dependentes (Yi). Assim, o conjunto preditor ou explicativo 

será formado por “Cultura Clã”, “Cultura Inovativa”, “Cultura de Mercado” e “Cultura 

Hierárquica”, enquanto o conjunto critério ou explicado será formado por “Apoio da chefia e 

da organização”, “Recompensa”, “Conforto físico”, “Controle/Pressão” e “Coesão entre 

colegas”. A Tabela 19 apresenta os primeiros resultados para a correlação canônica. 

Tabela 19 - Correlação canônica e teste de significância 

Função Correlação
Canônica Canônica (R)

1 0,7886 0,6219 259,3246 20,0000 0,0000 0,2822

2 0,3841 0,1476 59,9225 12,0000 0,0000 0,7465

3 0,3478 0,1209 27,1939 6,0000 0,0001 0,8758

4 0,0611 0,0037 0,7676 2,0000 0,6813 0,9963

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

R2 Qui-quadrado GL Sig. λ de Wilks
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Para decidir qual função canônica analisar são necessários três critérios. Segundo Hair 

et al. (2007, p.367), “os três critérios são (1) nível de significância estatística da função, (2) 

magnitude da correlação canônica e (3) medida de redundância para o percentual de variância 

explicada a partir dos dois conjuntos de dados”. Com base na Tabela 19, pode-se afirmar que 

a função 1 apresenta índice de correlação canônica substancialmente maior que as outras, o 

que a leva a ter maior raiz canônica, apesar de outras duas funções terem apresentado 

significância estatística ao nível de 1%. Com isso, a função 1 foi a escolhida para ser 

analisada neste estudo. 

 A correlação canônica mede a força da associação entre os dois conjuntos de variáveis. 

A força do relacionamento entre os pares de variáveis é refletida principalmente pelo índice 

de correlação canônica da função escolhida. O valor de 0,7886 indica forte correlação positiva 

e significativa. Quando elevado ao quadrado, tal coeficiente representa a quantidade de 

variância em um composto linear da função canônica atribuída a outro composto da mesma 

função. Sendo assim, pode-se dizer que, 62,19% da variação em um composto linear da 

primeira função são influenciados pela variação no outro composto que a compõe. 

 Ainda, faz-se necessário analisar o índice de redundância da função escolhida, que se 

apresenta a seguir: 

 

Tabela 20 – Índices de redundância 

Variância
Compartilhada

Dependentes 0,4634 0,6219 0,2882

Independentes 0,7535 0,6219 0,4686

Variáveis R2 Redundância

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Os índices de redundância apresentam valores representativos onde 28,82% de 

variância nas variáveis dependentes é explicada pela variável estatística canônica 

independente e 46,86% de variância nas variáveis independentes é explicada pela variável 

estatística canônica dependente. 

 Por fim, para identificar o tipo de relação entre os fatores de cultura e clima 

organizacionais, foram analisados os resultados das cargas e dos pesos canônicos. 
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Tabela 21 – Cargas e Pesos Canônicos 

Variáveis
Dependentes
Y1 Apoio da chefia e da organização 0,7458 0,2535

Y2 Recompensa 0,7911 0,3749

Y3 Conforto físico 0,3729 0,0397

Y4 Controle/Pressão 0,7965 0,4611

Y5 Coesão entre colegas 0,6010 0,2201

Independentes
X1 Cultura Clã 0,8801 0,3012

X2 Cultura Inovativa 0,9092 0,3766

X3 Cultura de Mercado 0,8196 0,1819

X4 Cultura Hierárquica 0,8609 0,2827

Pesos Canônicos

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Cargas Canônicas

 

 

Os “pesos canônicos” são similares aos “betas” de uma regressão múltipla. Entretanto, 

o uso dos pesos para analisar uma função canônica pode acarretar em alguns problemas como 

instabilidade dos valores em função da amostra e dificuldades de interpretação dos valores em 

um ambiente com multicolinearidade. Isso nos leva a analisar a carga canônica para 

determinar a importância relativa das variáveis para cada composto canônico. Os altos valores 

das cargas canônicas, gerados para a maior parte das variáveis, reforça a viabilidade do 

modelo. 

Com base na Tabela 21, verifica-se que todos os perfis culturais influenciam 

fortemente e positivamente os fatores de clima organizacional, se configurando como fortes 

preditores deste. É importante destacar que o fator de clima organizacional “controle/pressão” 

foi influenciado positivamente por todos os perfis culturais, comprovando que, nas 

organizações estudadas, o controle e a pressão exercidos pela organização são vistos como 

benéficos para o clima da mesma e atestando a viabilidade da modificação realizada com 

relação à interpretação dos resultados obtidos pelo uso da escala elaborada por Martins (et al., 

2004, 2008). 

Nas organizações analisadas as tipologias que mais influenciam os fatores de clima 

organizacional são a cultura clã e a cultura inovativa. Isto talvez se deva ao fato de que a 

cultura clã incentiva o trabalho em grupo, os programas de envolvimento dos funcionários e o 

comprometimento corporativo com os empregados, além de enfatizar valores como coesão, 

moral, participação e abertura, criando uma relação quase paterna da organização com o 

funcionário, gerando segurança. Da mesma forma a cultura inovativa incentiva o trabalho 

dinâmico, empreendedor e criativo, encorajando a liberdade e iniciativa individual, 
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promovendo um ambiente de trabalho onde os erros são tolerados, sendo a liderança 

visionária e orientada para riscos. Neste ponto, é interessante citar Hofstede (1997) que faz 

uma importante diferenciação entre risco e incerteza. O autor cita que o risco centra-se em 

algo concreto enquanto a incerteza não tem objeto e não está ligada a nenhuma probabilidade. 

“Logo que a incerteza se exprima em termos de risco, deixa de ser uma fonte de ansiedade. 

Ela pode transformar-se em uma fonte de medo, mas pode também ser aceita como fazendo 

parte da rotina diária, como o risco de conduzir um automóvel ou praticar um esporte” 

(HOFSTEDE, 1997, p.139). Desta forma, não há contradição no fato de haver incentivo a 

assumir riscos nas organizações pesquisadas e as mesmas estarem inseridas em uma 

sociedade com elevado nível de “controle da incerteza”. 

É importante destacar que as tipologias culturais clã e inovativa estão inseridas na 

dimensão “flexibilidade” do modelo de Quinn, ou seja, direcionadas para a descentralização, 

o que pode ser um indicativo de que nas organizações estudadas os respondentes teriam uma 

melhor percepção do clima organizacional se tivessem maior autonomia em suas atividades. 

Este fato gera contradição, uma vez que os fatores do clima organizacional que mais foram 

afetadas pelos perfis culturais foram “Recompensa” e “controle/pressão”, fatores esses ligados 

à produtividade, ao incentivo à qualidade, ao esforço e ao desempenho. As características 

desses fatores estão mais voltadas para a dimensão “controle” do modelo de Quinn. Pode-se 

discutir esse resultado novamente baseando-se em Hofstede (1982, 1997). Assumindo-se que 

o Brasil possui alto índice de “feminilidade”, o fato das organizações pesquisadas 

apresentarem perfis culturais voltados para a dimensão “flexibilidade” acaba por estar 

coerente com a maior permissividade inerente a este tipo de sociedade. Este fato pode 

influenciar positivamente os fatores “recompensa” e “controle/pressão”, justamente por 

suavizá-los, tornando-os, antes de tudo, um instrumento para o atendimento da necessidade 

emocional por redução de incerteza, inerente a uma sociedade com elevado índice de 

“controle da incerteza”. 

Ao se fazer este tipo de recorte para análise corre-se o risco de estar sendo 

reducionista, principalmente quando se analisa resultados que apresentam fortes relações em 

todas as “direções”. Pode-se constatar, por exemplo, que os perfis culturais “clã” e 

“inovativa” também influenciam fortemente os fatores “apoio da chefia e da organização” e 

“coesão entre colegas”, comprovando a existência de valores como coesão, moral, 

participação e abertura, ao mesmo tempo que encoraja a  liberdade e a iniciativa individual. 

Da mesma maneira, os perfis culturais “mercado” e “hierárquica” influenciam fortemente os 

fatores do clima organizacional, sendo coerentes com a percepção acerca da “recompensa” e 
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do “controle/pressão”. Tem-se, ainda, que o fator que recebe menos influência dos perfis 

culturais é o “conforto físico”, mesmo sendo este coerente com um perfil organizacional “clã” 

que é voltado para o desenvolvimento dos recursos humanos e para o cuidado com as pessoas. 

Essa complexidade, que envolve as relações encontradas no presente estudo, está de 

acordo com o modelo cultural de Quinn, que focaliza os dilemas relativos ao sistema 

organizacional e, por isso, faz referência a valores que competem entre si. O modelo mostra 

que as organizações podem ser adaptáveis e flexíveis, tendo estabilidade e controle (SÁ et al., 

2006). Outra comprovação do modelo cultural de Quinn, ao se analisar as indústrias 

pesquisadas, diz respeito ao equilíbrio como algo a ser perseguido pelas organizações, o que 

ficou evidente pela forma como todos os perfis culturais influenciaram fortemente e 

positivamente os fatores do clima organizacional. Tem-se que a ênfase em determinada 

cultura pode tornar a organização disfuncional (CAMERON; QUINN, 2006, SANTOS, 1998, 

2000). 

Por fim, para efeito de comparação, tem-se que Wallace, Hunt e Richards (1999), ao 

utilizarem a tipologia de Hofstede (1982) para análise da cultura organizacional, encontraram 

que os fatores “distância hierárquica” e “controle da incerteza” estavam positivamente 

correlacionados com o fator do clima organizacional “conflito e ambiguidade” e que o fator 

cultural “distância hierárquica” ainda estava correlacionado com o fator do clima “confiança 

mútua”, comprovando a relação existente entre os construtos clima e cultura organizacionais. 

Coadunando a esta informação tem-se a conclusão de Souza (1978) defendendo que o 

equilíbrio entre os elementos culturais “preceitos” e “caráter” resulta em coesão, moral 

elevado, segurança e satisfação. De maneira antagônica, Sá et al. (2006), ao utilizarem o 

modelo CVM para medir os perfis culturais e o modelo de Kolb (KOLB; RUBIN; 

McINTYRE, 1978) para medir o clima organizacional, não encontraram correlação entre os 

dois construtos, porém, não apresentaram qualquer teste estatístico para refutar tal idéia, o que 

é passível de questionamentos, principalmente quando trata-se de um estudo quantitativo. 

Savoie e Brunet (2000) também não reconhecem a relação entre cultura e clima 

organizacional, utilizando, para comprovar suas idéias, os estudos de Chagnon (1991 apud 

SAVOIE; BRUNET, 2000, p.192) e do Grupo de Pesquisa Sobre o Comportamento 

Antissocial, do Departamento de Psicologia da Universidade de Montreal (GRC-A, 2000 

apud SAVOIE; BRUNET, 2000, p.192). Nestes estudos foram apresentadas, respectivamente, 

correlações de 0,24 e 0,35 entre as medidas de cultura e clima organizacionais, valores estes 

bem inferiores aos encontrados para o presente estudo. 



 93

Passa-se agora a apresentar os resultados das indústrias A, B e C individualmente, 

principalmente para averiguar se há repetibilidade nas relações encontradas, seguindo a 

“lógica da replicação” (YIN, 2005). Os resultados individuais foram comparados entre si e 

com o resultado obtido para o conjunto das três organizações após a apresentação dos 

resultados individuais, em um tópico à parte. 

 

4.3 – RESULTADOS DA EMPRESA A 

Aos se analisar os 108 questionários respondidos pelos funcionários da empresa A, 

foram obtidos os seguintes valores para as estatísticas descritivas das variáveis de 

identificação dos respondentes: 88,9% são homens e 11,1% são mulheres; com média de 36 

anos de idade; 74,1% são casados e 25,9% são solteiros; com média de 6,5 anos de empresa; 

são 72,2% operários, 11,1% encarregados, 7,4% auxiliares administrativo, 3,7% vendedores e 

5,6% gerentes; 29,6% possuem 1º grau incompleto, 11,1% possuem 1º grau completo, 9,3% 

possuem 2º incompleto, 35,2% possuem 2º grau completo, 3,7% possuem 3º grau incompleto, 

7,4% possuem 3º completo e 3,7% possuem pós-graduação completa. 

Com o intuito de evidenciar as tipologias e a força cultural da empresa A, e os 

resultados dos fatores do clima organizacional e sua média final, foram elaboradas as tabelas 

22 e 23. 

 

Tabela 22 – Resultados para a Cultura Organizacional da empresa A 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Cultura Clã 3,7037 0,7685
Cultura Inovativa 3,5154 0,7552

Cultura de Mercado 3,6111 0,7612

Cultura Hierárquica 3,6142 0,7088

Força Cultural 14,4444 2,5543

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Tabela 23 – Resultados para o Clima Organizacional da empresa A 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Apoio da chefia 3,8765 0,9144
Recompensa 3,2593 1,0405

Conforto físico 4,0432 0,8051

Controle/Pressão 3,9506 0,7582

Coesão entre colegas 3,6667 1,0412

Média Clima 3,7593 0,6385
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Para mostrar a relação das características pessoais dos respondentes com as tipologias 

culturais e fatores do clima organizacional, elaborou-se as tabelas 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 

 

 

Tabela 24 – Correlação de Pearson para tipologias culturais da empresa A 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,148 -0,264** -0,093 -0,215* -0,210*

IDADE Significância 0,127 0,006 0,336 0,025 0,029

N 108 108 108 108 108

ANOS Coeficiente de Correlação -0,196* -0,222* -0,049 -0,301** -0,222*

DE Significância 0,042 0,021 0,614 0,002 0,021

EMPRESA N 108 108 108 108 108

**Correlação significante ao nível de 1%.

*Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

 

Tabela 25 – Correlação de Spearman para tipologias culturais da empresa A 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,080 -0,037 -0,135 -0,064 -0,081

ESTADO CIVIL Significância 0,408 0,706 0,165 0,511 0,402

N 108 108 108 108 108

Coeficiente de Correlação -0,144 -0,137 -0,218* -0,263** -0,230*

CARGO Significância 0,137 0,156 0,024 0,006 0,017

N 108 108 108 108 108

Coeficiente de Correlação -0,159 -0,191* -0,331** -0,311** -0,306**

ESCOLARIDADE Significância 0,101 0,048 0,000 0,001 0,001

N 108 108 108 108 108

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

* Correlação significante ao nível de 5%.

** Correlação significante ao nível de 1%.

 

 

 

Tabela 26 – Teste T-Student para tipologias culturais da empresa A 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Masculino

Feminino
0,167

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

SIG.

SEXO

0,776 0,465 0,103 0,009
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Tabela 27 – Correlação de Pearson para fatores do clima organizacional da empresa A 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação -0,278** -0,134 -0,289** -0,056 -0,063 -0,230*

IDADE Significância 0,004 0,166 0,002 0,561 0,519 0,017

N 108 108 108 108 108 108

ANOS Coeficiente de Correlação -0,293** -0,290** -0,213* -0,091 0,015 -0,249**

DE Significância 0,002 0,002 0,027 0,351 0,880 0,009

EMPRESA N 108 108 108 108 108 108

**Correlação significante ao nível de 1%.

*Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Tabela 28 – Correlação de Spearman para fatores do clima organizacional 

da empresa A 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação -0,110 -0,064 -0,088 0,027 -0,059 -0,057

ESTADO CIVIL Significância 0,258 0,509 0,363 0,779 0,542 0,558

N 108 108 108 108 108 108

Coeficiente de Correlação -0,257** -0,130 0,017 -0,163 0,126 -0,090

CARGO Significância 0,007 0,181 0,861 0,091 0,194 0,356

N 108 108 108 108 108 108

Coeficiente de Correlação -0,234* -0,120 0,017 -0,219* -0,048 -0,122

ESCOLARIDADE Significância 0,015 0,215 0,860 0,023 0,619 0,208

N 108 108 108 108 108 108

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

*Correlação significante ao nível de 5%.

**Correlação significante ao nível de 1%.

 

 

Tabela 29 – Teste T-Student para fatores do clima organizacional da empresa A 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Masculino

Feminino
0,254 0,421 0,066 0,769

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

SEXO

SIG.

0,767 0,305

 

 

 Após essas análises, foi então realizada a análise de Clusters com o intuito de reunir os 

respondentes com perfis culturais semelhantes em grupos considerados distintos. A Tabela 30 

mostra o resultado da análise de Clusters, apresentando a média e o desvio-padrão, tanto para 

a força cultural como para o clima, dos dois grupos formados. 
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Tabela 30 – Caracterização dos Grupos formados pela Análise de Clusters da empresa A 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA
1 34 11,529 3,157 1,541 0,499

2 74 15,784 4,036 1,647 0,488

GRUPOS INDIVÍDUOS
MÉDIA DESVIO PADRÃO

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Para verificar se a cultura realmente discriminava os dois grupos, realizou-se a análise 

discriminante, que obteve 100% de acerto, comprovando o sucesso da análise de Clusters. 

Apesar das diferenças apresentadas, tanto para cultura quanto para clima, estas não são 

suficientes para garantir sua representatividade. Para isto, o teste T-Student foi realizado, 

tanto para os valores da cultura quanto para os valores de clima. Os resultados são 

apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Teste T-Student (empresa A) 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 11,529 3,157 0,3346 0,1018

2 15,784 4,036 0,3264 0,1027

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

GRUPOS
MÉDIA ERRO PADRÃO ESTATÍSTICA T SIG.

-12,715 -8,633 0,000 0,000

 

 

Por fim, fez-se a análise de correlação canônica entre os fatores de cultura e clima 

organizacionais. Os resultados estão nas tabelas 32, 33 e 34. 

 

Tabela 32 - Correlação canônica e teste de significância (empresa A) 

Função Correlação
Canônica Canônica (R)

1 0,8956 0,8022 210,0644 20,0000 0,0000 0,1275

2 0,4715 0,2223 44,7840 12,0000 0,0000 0,6446

3 0,3880 0,1506 19,1406 6,0000 0,0039 0,8289

4 0,1555 0,0242 2,4952 2,0000 0,2872 0,9758

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

R2 Qui-quadrado GL Sig. λ de Wilks

 

 

Tabela 33 – Índices de redundância (empresa A) 

Variância
Compartilhada

Dependentes 0,4665 0,8022 0,3742

Independentes 0,7208 0,8022 0,5782

Variáveis R2 Redundância

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Tabela 34 – Cargas e Pesos Canônicos (empresa A) 

Variáveis
Dependentes
Y1 Apoio da chefia e da organização 0,8526 0,5092

Y2 Recompensa 0,7108 0,3118

Y3 Conforto físico 0,3838 0,0971

Y4 Controle/Pressão 0,7432 0,3535

Y5 Coesão entre colegas 0,6330 0,0699

Independentes
X1 Cultura Clã 0,9176 0,4285

X2 Cultura Inovativa 0,8352 0,2483

X3 Cultura de Mercado 0,7759 0,1872

X4 Cultura Hierárquica 0,8611 0,2952

Pesos Canônicos

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Cargas Canônicas

 

 

4.4 – RESULTADOS DA EMPRESA B 

 

Aos se analisar os 65 questionários respondidos pelos funcionários da empresa B, 

foram obtidos os seguintes valores para as estatísticas descritivas das variáveis de 

identificação dos respondentes: 80,0% são homens e 20,0% são mulheres; com média de 37,6 

anos de idade; 60,0% são casados e 40,0% são solteiros; com média de 8,2 anos de empresa; 

são 72,2% operários, 10,8% encarregados, 7,7% auxiliares administrativo, 3,1% vendedores e 

6,2% gerentes; 30,8% possuem 1º grau incompleto, 15,4% possuem 1º grau completo, 10,8% 

possuem 2º incompleto, 24,6% possuem 2º grau completo, 9,2% possuem 3º grau incompleto, 

9,2% possuem 3º completo e não há indivíduos com pós-graduação completa. 

Com o intuito de evidenciar as tipologias e a força cultural da empresa B, e os 

resultados dos fatores do clima organizacional e sua média final, foram elaboradas as tabelas 

35 e 36. 

 

 

Tabela 35 – Resultados para a Cultura Organizacional da empresa B 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Cultura Clã 3,7846 0,8379
Cultura Inovativa 3,7282 0,8088

Cultura de Mercado 3,8333 0,7175

Cultura Hierárquica 3,6487 0,6777

Força Cultural 14,9949 2,6652

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Tabela 36 – Resultados para o Clima Organizacional da empresa B 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Apoio da chefia 3,9077 0,9781
Recompensa 3,4154 1,2205

Conforto físico 3,8103 0,8799

Controle/Pressão 3,7538 0,8686

Coesão entre colegas 3,7538 0,8605

Média Clima 3,7282 0,6627
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Para mostrar a relação das características pessoais dos respondentes com as tipologias 

culturais e fatores do clima organizacional, elaborou-se as tabelas 37, 38, 39, 40, 41 e 42. 

 

Tabela 37 – Correlação de Pearson para tipologias culturais da empresa B 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,035 0,130 0,199 0,005 0,083

IDADE Significância 0,789 0,315 0,121 0,966 0,519

N 65 65 65 65 65

ANOS Coeficiente de Correlação 0,177 0,241 0,355** 0,123 0,254*

DE Significância 0,172 0,062 0,005 0,346 0,048

EMPRESA N 65 65 65 65 65

*Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

**Correlação significante ao nível de 1%.

 

 

Tabela 38 – Correlação de Spearman para tipologias culturais da empresa B 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação 0,002 -0,076 -0,044 -0,031 -0,047

ESTADO CIVIL Significância 0,989 0,550 0,730 0,806 0,711

N 65 65 65 65 65

Coeficiente de Correlação -0,051 -0,081 -0,109 -0,068 -0,065

CARGO Significância 0,687 0,524 0,389 0,589 0,609

N 65 65 65 65 65

Coeficiente de Correlação -0,130 -0,189 -0,171 -0,096 -0,176

ESCOLARIDADE Significância 0,300 0,133 0,173 0,446 0,160

N 65 65 65 65 65

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Tabela 39 – Teste T-Student para tipologias culturais da empresa B 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Masculino

Feminino

SEXO
SIG.

0,859 0,767 0,220 0,443 0,532

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Tabela 40 – Correlação de Pearson para fatores do clima organizacional da empresa B 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação -0,121 0,163 0,010 0,060 -0,064 0,027

IDADE Significância 0,350 0,206 0,937 0,644 0,623 0,833

N 65 65 65 65 65 65

ANOS Coeficiente de Correlação -0,158 0,202 0,032 0,008 0,010 0,039

DE Significância 0,225 0,118 0,806 0,952 0,941 0,765

EMPRESA N 65 65 65 65 65 65

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Tabela 41 – Correlação de Spearman para fatores do clima organizacional 

da empresa B 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação 0,192 -0,092 -0,162 0,137 0,212 0,116

ESTADO CIVIL Significância 0,125 0,467 0,197 0,278 0,089 0,359

N 65 65 65 65 65 65

Coeficiente de Correlação -0,109 -0,191 0,028 0,167 -0,050 -0,010

CARGO Significância 0,387 0,127 0,826 0,184 0,692 0,938

N 65 65 65 65 65 65

Coeficiente de Correlação -0,137 -0,362** -0,043 0,020 0,040 -0,134

ESCOLARIDADE Significância 0,277 0,003 0,731 0,873 0,750 0,286

N 65 65 65 65 65 65

** Correlação significante ao nível de 1%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Tabela 42 – Teste T-Student para fatores do clima organizacional da empresa B 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Masculino

Feminino

SEXO

SIG.

0,946 0,3740,565 0,199

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

0,084 0,702

 

Após essas análises, foi então realizada a análise de Clusters com o intuito de reunir os 

respondentes com perfis culturais semelhantes em grupos considerados distintos. A Tabela 43 

mostra o resultado da análise de Clusters, apresentando a média e o desvio-padrão, tanto para 

a força cultural como para o clima, dos dois grupos formados. 
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Tabela 43 – Caracterização dos Grupos formados pela Análise de Clusters da empresa B 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 35 16,981 4,143 1,569 0,471

2 30 12,678 3,244 1,573 0,510

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

MÉDIA DESVIO PADRÃO
GRUPOS INDIVÍDUOS

 

 

Para verificar se a cultura realmente discriminava os dois grupos, realizou-se a análise 

discriminante, que obteve 97,6% de acerto, comprovando o sucesso da análise de Clusters. 

Apesar das diferenças apresentadas, tanto para cultura quanto para clima, estas não são 

suficientes para garantir sua representatividade. Para isto, o teste T-Student foi realizado, 

tanto para os valores da cultura quanto para os valores de clima. Os resultados são 

apresentados na Tabela 44. 

 

Tabela 44 – Teste T-Student (empresa B) 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 16,981 4,143 0,391 0,122

2 12,678 3,244 0,391 0,122

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

0,00011,007 7,337 0,000

GRUPOS
MÉDIA ERRO PADRÃO ESTATÍSTICA T SIG.

 

 

Por fim, fez-se a análise de correlação canônica entre os fatores de cultura e clima 

organizacionais. Os resultados estão nas tabelas 45, 46 e 47. 

 

Tabela 45 - Correlação canônica e teste de significância (empresa B) 

Função Correlação
Canônica Canônica (R)

1 0,7178 0,5152 54,8446 20,0000 0,0000 0,3947

2 0,3846 0,1479 12,1288 12,0000 0,4354 0,8142

3 0,2074 0,0430 2,6832 6,0000 0,8474 0,9555

4 0,0388 0,0015 0,0887 2,0000 0,9566 0,9985

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Qui-quadrado GL Sig. λ de WilksR2

 

 

Tabela 46 – Índices de redundância (empresa B) 

Variância
Compartilhada

Dependentes 0,4367 0,5152 0,2250

Independentes 0,6900 0,5152 0,3555

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

RedundânciaVariáveis R2
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Tabela 47 – Cargas e Pesos Canônicos (empresa B) 

Variáveis
Dependentes
Y1 Apoio da chefia e da organização 0,6502 0,0347

Y2 Recompensa 0,8354 0,6135

Y3 Conforto físico 0,4548 0,0157

Y4 Controle/Pressão 0,6103 0,2957

Y5 Coesão entre colegas 0,6955 0,3987

Independentes
X1 Cultura Clã 0,8795 0,3672

X2 Cultura Inovativa 0,9547 0,6098

X3 Cultura de Mercado 0,6607 0,1819

X4 Cultura Hierárquica 0,7991 0,2691
Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Cargas Canônicas Pesos Canônicos

 

 

4.5 – RESULTADOS DA EMPRESA C 

Aos se analisar os 38 questionários respondidos pelos funcionários da empresa C, 

foram obtidos os seguintes valores para as estatísticas descritivas das variáveis de 

identificação dos respondentes: 94,7% são homens e 5,3% são mulheres; com média de 40,0 

anos de idade; 63,2% são casados e 36,8% são solteiros; com média de 5,1 anos de empresa; 

são 81,5% operários, 5,3% encarregados, 2,6% auxiliares administrativo, 5,3% vendedores e 

5,3% gerentes; 57,8% possuem 1º grau incompleto, 15,8% possuem 1º grau completo, 21,1% 

possuem 2º grau completo e 5,3% possuem 3º completo. 

Com o intuito de evidenciar as tipologias e a força cultural da empresa C, e os 

resultados dos fatores do clima organizacional e sua média final, foram elaboradas as tabelas 

48 e 49. 

Tabela 48 – Resultados para a Cultura Organizacional da empresa C 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Cultura Clã 3,2719 0,6783
Cultura Inovativa 2,0702 0,7046

Cultura de Mercado 2,9298 0,5677

Cultura Hierárquica 2,9474 0,5929

Força Cultural 12,2193 2,1316

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

Tabela 49 – Resultados para o Clima Organizacional da empresa C 

ITENS MÉDIA DESVIO PADRÃO
Apoio da chefia 3,6316 0,8553
Recompensa 2,7895 1,2650

Conforto físico 3,7719 0,6936

Controle/Pressão 2,2807 0,8437

Coesão entre colegas 3,7544 0,8619

Média Clima 3,2456 0,6645
Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Para mostrar a relação das características pessoais dos respondentes com as tipologias 

culturais e fatores do clima organizacional, elaborou-se as tabelas 50, 51, 52, 53, 54 e 55. 

 

 

Tabela 50 – Correlação de Pearson para tipologias culturais da empresa C 

 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,100 -0,159 -0,339* 0,078 -0,153

IDADE Significância 0,550 0,342 0,037 0,640 0,360

N 38 38 38 38 38

ANOS Coeficiente de Correlação -0,179 -0,129 -0,297 0,065 -0,160

DE Significância 0,283 0,442 0,071 0,699 0,336

EMPRESA N 38 38 38 38 38

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

*Correlação significante ao nível de 5%.

 

 

Tabela 51 – Correlação de Spearman para tipologias culturais da empresa C 

 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Coeficiente de Correlação -0,140 0,110 0,160 0,251 0,140

ESTADO CIVIL Significância 0,402 0,510 0,337 0,128 0,402

N 38 38 38 38 38

Coeficiente de Correlação 0,157 0,140 0,184 0,220 0,230

CARGO Significância 0,347 0,403 0,268 0,185 0,166

N 38 38 38 38 38

Coeficiente de Correlação -0,347* -0,204 0,022 -0,276 -0,225

ESCOLARIDADE Significância 0,033 0,220 0,897 0,094 0,175

N 38 38 38 38 38

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

* Correlação significante ao nível de 5%.

 

 

 

Tabela 52 – Teste T-Student para tipologias culturais da empresa C 

CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA FORÇA

CLÃ INOVATIVA MERCADO HIERÁRQUICA CULTURAL

Masculino

Feminino

SEXO
SIG.

0,345 0,543 0,059 0,000 0,744

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  
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Tabela 53 – Correlação de Pearson para fatores do clima organizacional da empresa C 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação -0,031 0,121 -0,022 -0,043 0,598** 0,178

IDADE Significância 0,855 0,470 0,896 0,797 0,000 0,286

N 38 38 38 38 38 38

ANOS Coeficiente de Correlação 0,075 0,086 0,139 0,047 0,212 0,148

DE Significância 0,654 0,608 0,407 0,778 0,200 0,375

EMPRESA N 38 38 38 38 38 38

**Correlação significante ao nível de 1%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Tabela 54 – Correlação de Spearman para fatores do clima organizacional 

da empresa C 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Coeficiente de Correlação 0,010 -0,030 -0,081 0,294 -0,020 -0,060

ESTADO CIVIL Significância 0,951 0,857 0,627 0,074 0,905 0,721

N 38 38 38 38 38 38

Coeficiente de Correlação 0,334* 0,202 0,155 0,337* -0,141 0,261

CARGO Significância 0,040 0,223 0,354 0,038 0,398 0,113

N 38 38 38 38 38 38

Coeficiente de Correlação -0,043 -0,173 -0,102 -0,132 -0,678** -0,272

ESCOLARIDADE Significância 0,797 0,298 0,544 0,430 0,000 0,098

N 38 38 38 38 38 38

** Correlação significante ao nível de 1%.

* Correlação significante ao nível de 5%.

Fonte: dados da pesquisa, 2010.  

 

Tabela 55 – Teste T-Student para fatores do clima organizacional da empresa C 

APOIO COESÃO MÉDIA

DA RECOMPENSA CONFORTO CONTROLE/ ENTRE CLIMA

CHEFIA FÍSICO PRESSÃO COLEGAS ORGANIZACIONAL

Masculino

Feminino

SEXO

SIG.

0,000 0,0710,000 0,000

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

0,000 0,000

 

 

Após essas análises, foi então realizada a análise de Clusters com o intuito de reunir os 

respondentes com perfis culturais semelhantes em grupos considerados distintos. A Tabela 56 

mostra o resultado da análise de Clusters, apresentando a média e o desvio-padrão, tanto para 

a força cultural como para o clima, dos dois grupos formados. 
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Tabela 56 – Caracterização dos Grupos formados pela Análise de Clusters da empresa C 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA

1 30 11,444 3,062 1,411 0,552

2 8 15,125 3,933 1,883 0,623

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

MÉDIA DESVIO PADRÃO
GRUPOS INDIVÍDUOS

 

 

Para verificar se a cultura realmente discriminava os dois grupos, realizou-se a análise 

discriminante, que obteve 100% de acerto, comprovando o sucesso da análise de Clusters. 

Apesar das diferenças apresentadas, tanto para cultura quanto para clima, estas não são 

suficientes para garantir sua representatividade. Para isto, o teste T-Student foi realizado, 

tanto para os valores da cultura quanto para os valores de clima. Os resultados são 

apresentados na Tabela 57. 

 

Tabela 57 – Teste T-Student (empresa C) 

CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA CULTURA CLIMA
1 11,444 3,062 0,603 0,225

2 15,125 3,933 0,714 0,242

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

0,000-5,156 -3,595 0,000

GRUPOS
MÉDIA ERRO PADRÃO ESTATÍSTICA T SIG.

 

 

Por fim, fez-se a análise de correlação canônica entre os fatores de cultura e clima 

organizacionais. Os resultados estão nas tabelas 58, 59 e 60. 

 

Tabela 58 - Correlação canônica e teste de significância (empresa C) 

Função Correlação
Canônica Canônica (R)

1 0,7868 0,6190 67,6898 20,0000 0,0000 0,1206

2 0,7385 0,5454 36,8078 12,0000 0,0002 0,3166

3 0,4767 0,2272 11,5777 6,0000 0,0721 0,6964

4 0,3143 0,0988 3,3283 2,0000 0,1894 0,9012

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Qui-quadrado GL Sig. λ de WilksR2

 

 

Tabela 59 – Índices de redundância (empresa C) 

Variância
Compartilhada

Dependentes 0,2931 0,6190 0,1814

Independentes 0,4904 0,6190 0,3036

Fonte: dados da pesquisa, 2010.

RedundânciaVariáveis R2

 



 105

Tabela 60 – Cargas e Pesos Canônicos (empresa C) 

Variáveis
Dependentes
Y1 Apoio da chefia e da organização 0,3604 0,0685

Y2 Recompensa 0,5132 0,0877

Y3 Conforto físico -0,1931 -0,4657

Y4 Controle/Pressão 0,8211 0,8823

Y5 Coesão entre colegas 0,6006 0,3429

Independentes
X1 Cultura Clã 0,4115 0,4309

X2 Cultura Inovativa 0,8683 0,8898

X3 Cultura de Mercado 0,5161 0,1793

X4 Cultura Hierárquica 0,8787 0,5659
Fonte: dados da pesquisa, 2010.

Cargas Canônicas Pesos Canônicos

 

 

4.6 – COMPARAÇÕES ENTRE OS RESULTADOS 

 Ao se comparar os resultados das estatísticas descritivas com relação à caracterização 

dos respondentes das três empresas, percebe-se certa homogeneidade, sendo que a maioria é 

composta por homens, casados, de meia idade e com baixo grau de instrução. 

 Ao se analisar a tipologia cultural das organizações, a empresa A e a empresa C 

obtiveram maior média para a tipologia “cultura clã” e a empresa B obteve maior média para 

a tipologia “cultura mercado”, sendo sua segunda maior média atribuída à “cultura clã”. 

Mesmo tratando-se de empresas do mesmo ramo, concorrendo pelo mesmo mercado 

consumidor, próximas geograficamente e com composição parecida com relação às 

características do seu quadro de funcionários, estas possuem perfis culturais próprios. 

Enquanto as empresas A e C enfatizam a coesão e o trabalho em grupo, a empresa B é 

orientada para resultados, melhoria de produtividade e alcance de metas. 

 Com relação à força cultural e à média do clima organizacional, as empresas A e B 

obtiveram valores muito próximos: 14,444 e 14,995 para força cultural, e 3,759 e 3,728 para 

média do clima organizacional. Já a empresa C obteve valores de 12,219 e 3,246 para força 

cultural e média do clima, respectivamente. Essa constatação reforça a idéia da relação dos 

perfis culturais com o clima organizacional, sugerindo que organizações com maior força 

cultural possuem melhor percepção do clima organizacional. 

 Grandes diferenças foram encontradas, também, ao se analisar a dinâmica da relação 

das características pessoais com os valores atribuídos pelos respondentes aos perfis culturais e 

aos fatores do clima organizacional. Na empresa A, a idade, os anos de empresa, o cargo e a 
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escolaridade se correlacionaram negativamente à percepção dos respondentes com relação à 

cultura e ao clima organizacional, e o sexo influenciou somente a cultura (os homens 

atribuíram maiores valores à “cultura hierárquica”). Na empresa B, somente os anos de 

empresa se correlacionou à cultura organizacional, enquanto somente a escolaridade se 

correlacionou ao clima organizacional. Na empresa C, a idade se correlacionou negativamente 

à cultura e positivamente ao clima organizacional, a escolaridade se correlacionou 

negativamente tanto com a cultura quanto com o clima organizacional, e o sexo influenciou 

tanto a cultura quanto o clima organizacional, sendo que este último resultado deve ser 

analisado com ressalvas devido à pequena amostra de mulheres que participaram da pesquisa 

(somente duas mulheres da empresa C). Ao se comparar os resultados das empresas 

individualmente com os resultados alcançados para o grupo, percebe-se, claramente, 

diferenças: a escolaridade se correlacionou negativamente à cultura e ao clima organizacional, 

a idade e os anos de empresa se correlacionaram negativamente com o clima organizacional e 

o sexo influenciou o clima organizacional. Com base nessas diferenças, constata-se que não 

há uma tendência clara que norteie estas relações. Isto pode ser indicativo da impossibilidade 

de se analisar essas relações conjuntamente, ou seja, elas se dão de maneira bastante 

individualizada, influenciada, talvez, por nuances próprias de cada organização, o que não foi 

possível determinar pelo presente trabalho. 

 Ao se analisar a formação de clusters, tendo como critério os perfis culturais, obteve-

se formação de dois grupos bem distintos em todas as organizações, seguindo a tendência 

apresentada para a análise do conjunto de empresas: os grupos de “cultura forte” e de “cultura 

fraca”. Os valores médios de cultura e clima organizacionais destes dois grupos foram 

diferentes e estatisticamente significantes para cada empresa, o que aponta para a existência 

de subculturas e de climas diferentes dentro da mesma organização. Este resultado coaduna à 

opinião de Schein (1992), Pfeffer (1981 apud WALLACE; HUNT; RICHARDS, 1999, 

p.549), Hofstede (1997) e Johnston (1976) e vai de encontro ao exposto por Martins (et al., 

2004, 2008) quando a autora afirma que uma mesma organização pode possuir vários climas 

em diferentes setores, mas possui uma só cultura. Pfeffer (1981 apud WALLACE; HUNT; 

RICHARDS, 1999, p.549) cita que as subunidades organizacionais, provavelmente, 

desenvolvem distintas ideologias e estruturas de significado. Além disso, este resultado 

reforça a constatação da relação entre cultura e clima organizacionais. 

 Por fim, tem-se a análise de correlação canônica. Ao se analisar individualmente as 

organizações, estas apresentaram valores altos e significativos para os principais índices da 

análise (correlação canônica, variância, redundância), atestando a sua viabilidade. Ao se 
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analisar as cargas e pesos canônicos tem-se que, para as empresas A e B, todos os perfis 

culturais influenciaram positivamente os fatores do clima organizacional. Já a empresa C 

apresentou o fator do clima “conforto físico” sendo afetado negativamente por todos os perfis 

culturais. Porém, sua carga canônica apresentou um valor muito baixo (-0,1931) sendo, assim, 

considerado como irrelevante para a análise do todo. Como exemplo da utilização deste 

procedimento, cita-se o critério utilizado por Puente-Palacios (1995) em que a autora, ao 

utilizar a análise de correlação canônica, não analisou valores de cargas canônicas inferiores a 

0,40. Desta forma, constata-se que houve repetibilidade quando analisa-se o fato de que, em 

todos os casos, os perfis culturais influenciaram o clima organizacional, mesmo que a forma 

com que cada perfil cultural influenciou o clima tenha variado de organização para 

organização. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a apresentação dos resultados do presente estudo, tem-se subsídios para realizar 

as considerações finais visando atender ao objetivo geral da pesquisa: investigar a existência, 

ou não, de relação entre a cultura organizacional e o clima organizacional, tendo como locus 

de pesquisa, três indústrias de laticínios do Rio Grande do Norte. 

Em relação ao objetivo de identificar o tipo de perfil cultural das empresas estudadas 

tem-se que todos os quatro perfis foram encontrados de forma equilibrada nas organizações 

pesquisadas, com ênfase para os perfis “cultura clã” e “cultura de mercado”. Enquanto o perfil 

“cultura clã” está voltado para o desenvolvimento dos recursos humanos, o perfil “cultura de 

mercado” está voltado para a maximização dos resultados, ocupando dimensões opostas no 

CVM. Isto demonstra, como já discutido no tópico anterior, que as tipologias culturais não 

são auto-excludentes, podendo existir conjuntamente numa mesma organização. 

Em relação ao objetivo de identificar o clima organizacional das organizações 

pesquisadas, tem-se que as mesmas possuem um clima bom, baseando-se na classificação de 

Martins (2008), com destaque para os fatores “apoio da chefia e da organização” e “conforto 

físico”, fatores estes bem coerentes com a tipologia “cultura clã”. É importante destacar que 

na empresa C os valores dos fatores do clima organizacional foram substancialmente menores 

que os das outras organizações estudadas, porém, dentro da margem estipulada por Martins 

(2008) para ser considerada como possuindo um bom clima. Para esta mesma empresa, os 

valores atribuídos aos perfis culturais também foram menores, quando comparados aos das 

outras duas organizações. 

Ao se analisar a relação entre as variáveis pessoais dos respondentes e os perfis 

culturais, tem-se que diversas características pessoais e diversos perfis culturais apresentaram 

correlação entre si. O mesmo aconteceu quando foram analisadas as características pessoais e 

os fatores do clima organizacional. Porém, as correlações variaram muito em intensidade e em 

forma (correlação com diversos perfis culturais e com diversos fatores do clima, ora 

negativamente, ora positivamente), não podendo ser observado nenhum padrão de ocorrência 

entre estas correlações. Isto indica que a forma como estas variáveis estão “ligadas” entre si 

varia de organização para organização, não tendo sido identificado, neste trabalho, nenhum 

padrão claro de ocorrência, podendo apenas se extrair uma conclusão: há evidências de que as 

características pessoais influenciam a percepção do clima e da cultura organizacional das 

organizações envolvidas no presente estudo. 

No que concerne ao quarto e último objetivo específico, utilizou-se a correlação 

canônica para medir o grau das relações entre os perfis culturais e os fatores do clima 
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organizacional. Os resultados apontam para uma forte relação entre os perfis culturais e os 

fatores do clima organizacional, onde uma parcela substancial da variância das variáveis 

dependentes (fatores do clima organizacional) é explicada pelas variáveis independentes 

(perfis culturais). Pode-se perceber que houve forte influência positiva dos perfis culturais 

sobre os fatores do clima, além do que, ao se analisar as organizações individualmente, houve 

repetibilidade em boa parte dos resultados, o que ajuda a comprovar que esta correlação 

possui um padrão discernível. Foi encontrada uma exceção ao se analisar a empresa C, onde o 

fator do clima organizacional “conforto físico” foi influenciado negativamente por todos os 

perfis culturais. Entretanto, como já mencionado, esta influência não foi representativa. Outro 

ponto a ser destacado é o pequeno número de respondentes da empresa C, o que pode gerar 

resultados não tão confiáveis estatisticamente. 

Por fim, os resultados nos permitem concluir que há relações entre os perfis culturais e 

os fatores determinantes do clima organizacional nas organizações pesquisadas. Essa 

constatação é consistente com o que é defendido por autores como Puente-Palacios (2002), 

Souza (1978), Schneider (1985), Cameron e Quinn (2006), Martins (et al., 2004, 2008), 

Wallace, Hunt e Richards (1999), Santos (2000) e Tamayo (1999) e vai de encontro ao que é 

defendido por autores como Savoie e Brunet (2000) e Sá et al. (2006). Há que se destacar que 

não se pode falar que somente a cultura influencia o clima das organizações pesquisadas uma 

vez que fatores ambientais e pessoais também podem ter influência em sua percepção, como 

bem apresentou este estudo e outros, a citar, Puente-Palacios (1995) e Johnston (1976). Além 

disso, ainda tem-se que autores como Souza (1978) citam a presença de uma “causalidade 

circular” entre esses dois construtos, de maneira que o clima também influencie a cultura das 

organizações. 

Assim, mesmo diante dos inúmeros questionamentos inerentes aos construtos 

analisados, as informações presentes neste estudo podem servir de base para que os gestores 

da área de recursos humanos possam melhor gerir o potencial de seu quadro de funcionários, 

visando unicidade de esforços na busca da tão almejada melhoria de performance 

organizacional. 

Como recomendação para futuros estudos, tem-se a necessidade de analisar os 

diversos fatores que podem influenciar essa relação, buscando analisá-la de forma “macro” 

envolvendo outras características da organização e do ambiente onde esta se insere. Para 

desenvolver tal estudo se utilizaria a modelagem de equações estruturais que permite estimar 

múltiplas e inter-relacionadas relações de dependência e representar conceitos não observados 
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nessas relações, além de explicar o erro de mensuração no processo de estimação. Propõe-se o 

seguinte modelo de análise para estudos futuros, apresentado na Figura 6. 

CULTURA
ORGANIZACIONAL

CLIMA
ORGANIZACIONAL

FATORES
INTERNOS

FATORES
EXTERNOS

DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL

 
Figura 6 – Modelo hipotético de estudo 
Fonte: elaborado pelo autor, 2010. 

 

Além disso, tem-se como necessidade urgente a investigação da validade 

discriminante entre as medidas de cultura e clima organizacional devido à proximidade 

conceitual entre esses dois construtos. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

01. Sexo: (  )M ; (  )F 

02. Idade: 

03. Estado Civil: 

04. Anos de Empresa: 

05. Cargo: 

06. Escolaridade (Cursos Completos): 

Caro colaborador, neste questionário você vai encontrar uma série de frases que 

descrevem características das organizações. Por favor, avalie o quanto estas características 

descrevem a empresa onde você trabalha. O importante é que você dê sua opinião sobre as 

características da sua organização como um todo. 

 Para responder, leia as características descritas nas frases a seguir e anote junto a cada 

frase o número que melhor representa sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

1=Discordo Totalmente, 2=Discordo, 3=Nem concordo nem discordo, 4=Concordo, 

5=Concordo Totalmente. 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

01. Aqui, nesta empresa, os membros da organização sentem que realmente fazem parte do
seu grupo de trabalho.
02. Esta entidade é vista pelos seus membros como "vitalizadora", ou seja, busca o crescimento,
aquisição de novos recursos e uma imagem externa positiva.
03. Esta empresa é um local onde o clima de trabalho é extremamente orientado para a
produção. As pessoas estão sempre preocupadas em realizar tarefas.
04. O lema que une os membros dessa organização é: "utilização de procedimentos, métodos
formais e de políticas para a execução do trabalho". O cumprimento das regras é muito importante.
05. Esta instituição respeita, valoriza e investe em seus recursos humanos. Aqui leva-se em conta o
moral do empregado.
06. Aqui, nesta empresa, adaptação e flexibilidade às mudanças são encorajadas por serem
consideradas pontos fortes.  
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07. O estilo de administração, nesta empresa, encoraja principalmente a lucratividade e a excelência
de resultados.
08. Esta instituição enfatiza e defende um ambiente de trabalho estável e previsível.
09. Nesta organização, as discussões em aberto e a tomada de decisão por "consenso" são bem
vistas e utilizadas.
10. As pessoas daqui não se importam em assumir riscos. Esta empresa é um local onde o clima
de trabalho é bastante dinâmico e empreendedor.
11. O lema que une os membros desta organização é: "ênfase na realização das tarefas
e no atingimento dos objetivos estabelecidos".
12. O controle é um princípio administrativo muito estimulado e exercido na organização.
13. Esta instituição é um local de trabalho onde há um clima de relações interpessoais muito positivo.
As pessoas se dão bem e compartilham suas idéias umas com as outras.
14. Nesta entidade, o estilo de administração encoraja basicamente ações e idéias inovativas na
solução de problemas, bem como a iniciativa individual.
15. Aqui, nesta empresa, a direção a seguir e os objetivos são claramente entendidos
pela maioria dos membros da organização.
16. Esta instituição é um local de trabalho onde há um clima bastante formal e estruturado. As
pessoas prestam atenção aos procedimentos existentes, pois eles quase sempre orientam o trabalho.
17. Nesta empresa o estilo de administração é caracterizado fundamentalmente por trabalho em
equipe, consenso, participação no processo de solução de problemas e tomada de decisão.
18. O lema que une os membros desta instituição é: "estar envolvido com inovação e desenvolvimento".
19. Esta entidade estimula e sempre busca alta produtividade e qualidade.
20. Aqui, nesta empresa, o processo eficiente de informação guia o trabalho e ação administrativa.
21. O lema que une os membros desta instituição é: "lealdade e coesão". Aqui, o grau de envolvimento
das pessoas no trabalho é grande.
22. Esta empresa enfatiza o crescimento através do desenvolvimento de novas idéias. Gerar sempre
novos produtos ou novos serviços é importante.
23. A ação competitiva e a orientação para os resultados são bastante enfatizadas nesta instituição.
24. Nesta organização, o estilo de administração é caracterizado por previsão de
desempenho e resultados futuros.  

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

25. Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas.
26. O funcionário pode contar com o apoio do chefe.
27. Nesta empresa, o chefe ajuda o funcionário quando ele precisa.
28. Quando os funcionários conseguem desempenhar bem o seu
trabalho, eles são recompensados.
29. Esta empresa valoriza o esforço dos funcionários.
30. O trabalho bem feito é recompensado.
31. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do
trabalhador.
32. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.
33. O ambiente físico de trabalho é agradável.
34. Nesta empresa, tudo é controlado.
35. A frequência dos funcionários é controlada com rigor por esta
empresa.
36. Os horários dos funcionários são cobrados com rigor.
37. Aqui, os colegas auxiliam um novo funcionário em suas
dificuldades.
38. Aqui nesta empresa, existe cooperação entre os colegas.
39. Existe integração entre colegas e funcionários nesta empresa.  

 

 


