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Resumo da Tese apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a

obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção.

CULTURA ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO DOS COLABORADORES: UM

ESTUDO EXPLORATÓRIO NO SETOR HOTELEIRO

ANA ROSA GOUVEIA SOBRAL DA CÂMARA

Outubro/2004

Orientador: Prof. D. Miguel Eduardo Moreno Anez

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção

Este trabalho enfoca a relação das culturas organizacionais e da qualidade com o desempenho

no setor hoteleiro, tomando como objeto de estudo o Pestana Natal Hotel, em Natal/RN. As

temáticas da cultura e da qualidade vêm sendo foco de pesquisa dos teóricos da administração

e uma preocupação constante dos administradores profissionais, desde que os japoneses

mostraram formas eficazes de administrar, diferentes dos padrões ocidentais. Neste estudo

fez-se uso do Modelo de Valores Competitivos (Quinn e Cameron, 1996; Quinn, 1988:

Santos, 1998, 2000; Teixeira, 2001), testado exaustivamente em organizações norte-

americanas e considerado um instrumento de alto valor acadêmico e profissional. Este modelo

mapeia a cultura organizacional em quatro perfis, assim denominados: Clã, inovativo,

mercado e hierárquico. O M.V.C., associado a taxionomia criada por Cameron (que classifica

cultura de qualidade em quatro níveis: status quo, detecção de falhas, prevenção de erros e

qualidade perpétua criativa) têm sido relacionados isoladamente ao desempenho das

empresas. Nesta pesquisa, a junção destes dois modelos foi testada no setor hoteleiro, onde

não há registros de suas aplicações. Como resultado foi encontrado que o perfil cultural

predominante no hotel é o Clã, caracterizado pelo enfoque interno, pela participação e pelo

envolvimento de seus membros, seguido pelo elemento inovativo, que enfatiza flexibilidade e

é caracterizado por ser dinâmico, empreendedor, criativo e tem foco externo. Em relação ao
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nível da qualidade predominante no hotel, os maiores valores aparecem no nível mais alto, o

de qualidade perpétua criativa, que trabalha com melhoramento contínuo, tentando encantar e

surpreender seus clientes, seguido pelo nível de detecção de falhas, que tem como meta

encontrar e corrigir os erros, tentando, consequentemente reduzir o desperdício. Os resultados

também indicam que o desempenho, medidos por alguns dos indicadores usados, está

relacionado com o elemento do perfil e da qualidade da cultura organizacional.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the

degree of Master of Science in Production Engineering

October/2004

Thesis Supervisor: Prof. D. Miguel Eduardo Moreno Anez

Program: Master of Science in Production Engineering

This work focuses on the relationship between organizational culture and quality culture in

the hotel sector of NATAL/RN with respect to employee performance. The themes

organizational culture and quality have been the research focus of administration theorists and

a constant concern of professional managers, since the Japanese demonstrated effective forms

or western management. In this study, the Competing Values Model (C.V.M.) (Quinn e

Cameron, 1996; Quinn, 1998; Santos, 1998, 2000; Teixeira, 2001), which was tested on

north-American organizations and considered a high value academic and professional

instrument, was applied. The model maps the organizational culture on a profile with four

elements: clan, adhocracy, market and hierarchy. The C.V.M., associated with the taximetrics

created by Cameron (which classifies quality culture in for levels: status quo, error detection,

error prevention and perpetual creative quality) has been related with organizational

performance. In this study, these two models are used jointly and tested in the hotel sector.

The results indicate that the strongest element of the profile is clan, which is characterized by

internal focus, participation and people involvement, followed by the adhocracy element,

which has an external focus, emphasizes flexibility and is characterized by dynamic

enterprising and creativity. Regarding the level of the culture’s quality in the hotel, the highest

level, that of perpetual improvement and creativity, which attempts to enchant and to surprise

the clients, was most frequently cited, followed by the error detection level, which has as its

goal to discover and correct mistakes, trying, consequently, to reduce waste.  The results

suggest that employee performance as measured on some indicators is related to elements of

the organizational culture profile and quality level.
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Capítulo 1

Introdução

Esta pesquisa aborda a relação entre a cultura organizacional e o desempenho dos

colaboradores do Pestana Natal Hotel.

O estudo aqui proposto examinará essa relação dentro do setor hoteleiro,

analisando como exemplo empírico o Pestana Natal Hotel, localizado na via costeira em

Natal/RN.

O tema cultura organizacional teve um avanço significativo na década de 30. Seu

estudo teve inicio juntamente com as abordagens humanísticas da administração,

incorporando aspectos das idéias mecanicistas e paternalistas que antecederam essa

abordagem.

No final da década de 70, surgiu a busca pela qualidade, devido ao sucesso do

modelo administrativo japonês, acarretando uma discussão sobre o até então

inquestionável modelo ocidental de organização e de gestão e do vínculo empresa-

empregado.

A cultura organizacional, passa a despertar maior interesse na comunidade

acadêmica internacional a partir da década de 80, quando houve um aumento significativo

de publicações a respeito do assunto. A partir do início da década de 90, a preocupação

com a implementação pelas empresas dos programas de qualidade torna-se efetiva.

Alguns estudos relacionam tanto a cultura, como a cultura de qualidade com

desempenho empresarial (Cameron, 1997; Fernandes, 1997; Santos, 1998, 2000), porém

pouco se sabe sobre esta relação no setor hoteleiro.

A organização possui sua lógica interna, na qual existe a necessidade de ser

conhecida, para que faça sentido suas práticas, costumes, concepções e transformações

pelas quais estas passam onde, segundo Tavares (1993, p. 05), o homem é um produto da

organização. Assim como ela modifica seus processos produtivos criando novas

tecnologias, precisa também modificar seus processos sociais internos, para que o novo

produto possa aparecer.
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Foi reconhecida então a necessidade de relacionar a variedade de procedimentos

culturais com os contextos em que são produzidos. A empresa ao produzir bens e serviços,

funciona como o meio onde o indivíduo revela suas habilidades e manifesta sua

criatividade, procurando satisfazer suas necessidades.

A pesquisa da cultura organizacional representa portanto, um instrumento através

do qual será possível atender de perto as necessidades de mudanças no que se refere à ação

do homem, seja possibilitando um delineamento dos fatores que contribuem para se

chegar a atingir um desempenho satisfatório, seja dos fatores que precisam ser providos

para o atendimento de necessidades não satisfeitas.

A investigação da mudança na cultura organizacional possibilitará um mapeamento

de como se configura o ambiente interno do empreendimento, funcionando como ponto de

partida para se atingir os objetivos da organização, servindo também para identificar que

às vezes mudar é uma questão irreversível diante da busca de maior competitividade e

participação de mercado.

Atualmente as grandes empresas buscam primeiramente a satisfação interna, que

naturalmente refletem numa satisfação externa, através da qualidade do atendimento,

colaborador satisfeito, cliente contente e empresa feliz. Portanto, o desempenho dos

colaboradores será satisfatório.

Sendo o capital humano hoje um fator decisivo para o sucesso diante do mercado e

da competitividade, sendo o ativo mais importante da empresa a qualificação de seus

colaboradores e sendo muito importante a formação que cada um traz dentro de si para o

resultado da mesma, este trabalho objetiva, através de um estudo exploratório realizado no

Pestana Natal Hotel, identificar os perfis culturais e os níveis de cultura de qualidade e

relacioná-los com o desempenho dos colaboradores nos setores desse hotel.

A pesquisa, enfocando a cultura organizacional e a cultura da qualidade no hotel,

busca traçar os perfis culturais desta empresa e caracterizar seus níveis de qualidade para

em seguida, relacioná-los ao desempenho dos seus colaboradores.

1.1 Contextualização

Quando se diz que toda pesquisa tem início com algum tipo de problema, torna-se

conveniente esclarecer o significado deste termo.

Gil (1994, p. 52), conceitua a formulação do problema,
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“Como uma acepção bastante corrente identifica problema com

questão que dá margem à hesitação ou perplexidade, por difícil de

explicar ou resolver. Outra acepção identifica problema com algo

que provoca desequilíbrio, mal-estar, sofrimento ou

constrangimento às pessoas. Contudo, na concepção científica,

problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de

discussão, em qualquer domínio do conhecimento”.

Este conceito é um paralelo à definição de Rudio, quando os mesmos dão ênfase a

dificuldade do problema.

De acordo com Rudio (1986, p. 94), “formular o problema

consiste em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e

operacional, qual a dificuldade, com a qual nos defrontamos e

que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando

suas características. Desta forma, o objetivo da formulação do

problema da pesquisa é torná-lo individualizado, específico,

inconfundível”.

Selltz (1965, p. 39), diz que o primeiro passo na formulação do problema de

pesquisa é a descoberta de um problema que necessita de solução.

Salvador (1986, p. 56), relata que o problema de pesquisa é “uma questão que

envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática para qual deve ser encontrada

uma solução”, ou seja, através de um problema, tem-se um ponto de partida para o

direcionamento efetivo dos estudos. Também Cervo (1996, p. 66) diz que problema é uma

questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática, para a qual se

deve encontrar uma solução.

Segundo Steffan (1999, p. 60) “A elaboração do problema é a delimitação clara e

precisa (sem ambigüidades) do objetivo da pesquisa, realizada por meio de perguntas,

leituras, trabalhos manuais, questionários pilotos, entrevistas, etc”.

Para se chegar à definição do problema de pesquisa, o pesquisador necessita de

ferramentas que vão além das ferramentas científicas, de materiais informativos tais como

bibliografias, documentações, informações e outros mais. Desta maneira o pesquisador

pode estruturar suas ações de acordo com as limitações materiais, técnicas e humanas.
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A relação entre a cultura organizacional e a cultura de qualidade com o

desempenho dos colaboradores é muito pouco pesquisada, não se dando a merecida

atenção face a sua importância cada vez maior frente à nova ótica do desemprego e da

globalização.

Na década de 90 as mudanças organizacionais ocorreram numa velocidade

fantástica em vários segmentos: políticos, sociais, econômicos e tecnológicos, verificando-

se a necessidade das organizações se adaptarem a realidade atual frente a estas mudanças.

Para competir neste novo cenário é preciso criar um nível de aspiração que seja

compartilhado por toda a empresa, que capte a imaginação de todos os colaboradores, que

seja fácil de comunicar e que se crie um envolvimento de todos.

Portanto, o presente estudo tratará da identificação dos tipos de cultura

organizacional que se manifestam no setor hoteleiro, mais precisamente no Pestana Natal

Hotel, observando a relação entre cultura organizacional e o desempenho dos seus

colaboradores.

O fato da indústria do turismo ser atualmente a de maior e mais rápido crescimento

no mundo, mostra a importância econômica deste setor.

Natal está incluída como um dos maiores destinos turísticos do país, juntamente

com o Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. Isso se deve, principalmente ao grande litoral

existente no estado, incidência constante de sol onde a temperatura média fica em torno de

28º e a hospitalidade de seu povo. Com isto, despertou-se o interesse dos grandes grupos

internacionais de hotelaria, responsáveis direto na divulgação da cidade de Natal/RN no

exterior. Dentre estes grupos se destaca o Pestana Natal Hotel, pertencente ao grupo

Pestana com sede em Portugal.

Este trabalho procura identificar os elementos do perfil cultural da organização e

sua relação com desempenho dos colaboradores do hotel.

O estudo da cultura organizacional tem se tornado cada vez mais importante para

as organizações tendo em vista as contínuas mudanças que vêm ocorrendo no Brasil e no

mundo. Para que haja um processo de mudança eficaz é necessário que se conheça bem a

cultura das organizações e, quando existir condições dentro da cultura, fazer mudanças

necessárias.

Wood Junior (1995, p. 19), considera que a chave para enfrentar com sucesso o

processo de mudança é o gerenciamento das pessoas, mantendo alto nível de motivação e

evitando desapontamentos. Para ele, o grande desafio não é a mudança tecnológica, mas
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mudar as pessoas e a cultura organizacional, renovando os valores para ganhar vantagem

competitiva.

O estudo da relação entre cultura organizacional e desempenho torna-se de

fundamental importância para se tomar consciência do ambiente ainda pouco estudado,

possibilitando a implementação de estratégias que influenciam o comportamento dos

empregados levando-os a motivação e conseqüentemente a atingir os objetivos

organizacionais.

Faltam hoje estudos aprofundados direcionados à relação entre cultura e

desempenho nas organizações, apesar de sua inegável importância no cenário competitivo

em que vivemos, onde lidamos com a concorrência acirrada. Diante do exposto, é

necessário manter-se atento à inovação, fazer constantes reavaliações de seus produtos,

melhorar a competitividade, dar ênfase ao melhoramento do seu desempenho e investir na

melhoria e aprimoramento de seus recursos humanos.

Com a globalização, a vida se tornou mais competitiva e não há mais posições

garantidas para as empresas nem para as pessoas. Hoje as palavras de ordem são agilidade

e desempenho, onde empresas que demoram a tomar decisões e não obtêm desempenho

satisfatório estão ficando ultrapassadas. O que importa é a qualidade e o serviço que se

presta, sendo extremamente necessário promover uma reestruturação e revitalização.

O mercado tende a ficar cada vez mais exigente. No setor hoteleiro não é diferente.

Para sobreviver às mudanças, as  empresas  têm  que  se adaptar aos novos padrões, onde a

qualidade, a competitividade e o desempenho, mesmo que não sejam como sistemas

formais totalmente implantados, são condições básicas para a continuidade da empresa.

Natal, por sua posição geográfica, tem recursos naturais suficientes para se

transformar num grande pólo turístico mundial. Para transformar estes recursos naturais

em atrações turísticas nacionais e internacionais, é necessário também adequar os recursos

humanos existentes, preparando-os para que possam desempenhar funções e oferecer

serviços com nível de qualidade exigido pelo mercado turístico atual. Então, de forma

prática, o presente estudo justifica-se pela necessidade de adequar o setor hoteleiro à nova

realidade turística mundial.

 Diante dessas considerações, a realização desse trabalho se faz necessária porque,

apesar da existência de muitos trabalhos sobre cultura organizacional, ainda não existe um

consenso sobre como a cultura organizacional influi no desempenho. Também porque,

relativamente, existem poucos estudos empíricos no Brasil sobre cultura e desempenho. A
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literatura (Cameron, 1995; Cameron e Quinn, 1996; Cameron, 1997) mostra forte relação

entre culturas adequadas voltadas para a qualidade e o sucesso das empresas.

Portanto, quanto melhor se entende a natureza e o nível do desenvolvimento da

cultura, melhor a possibilidade de tomar decisões e ações necessárias para criar a cultura

organizacional mais relevante para o desempenho e mais preparada para as mudanças

necessárias.

Desta forma justifica-se a realização de um estudo que aborde a relação entre

cultura organizacional e desempenho dos colaboradores do hotel, dadas às mudanças

acarretadas nas atividades organizacionais dos meios de hospedagem.

Para Morgan (1996, p. 42), é importante que ocorra a adequação da cultura às

mudanças organizacionais propostas, para que seja facilitada a implementação das

atividades organizacionais requeridas.

Além desses aspectos, vale ressaltar as seguintes justificativas para a realização da

pesquisa:

a) Teórica – esta pesquisa justifica-se por permitir o enriquecimento da literatura

específica, tanto sobre cultura organizacional e cultura da qualidade

separadamente, quanto sobre como estes elementos interagem nas

organizações, neste caso específico em relação ao Pestana Natal Hotel.

b) Prática – as informações levantadas pela pesquisa possibilitam que, tanto os

proprietários do estabelecimento quanto os demais integrantes da indústria do

turismo no setor público e privado do Rio Grande do Norte, tenham

consciência da situação atual deste setor em relação aos Recursos Humanos que

atuam em hotéis, objetivando atingir o nível de competitividade exigido pelo

mercado atual.

c) Metodológica – este trabalho permite a avaliação da aplicabilidade do modelo

quantitativo utilizado para a determinação da cultura organizacional do Pestana

Natal Hotel.

d) Social – esta pesquisa contribui para que se defina procedimentos adequados

para a transformação da cultura organizacional que estimule o desenvolvimento

de uma cultura de atualização permanente de práticas de qualidade na prestação

de serviços, em relação ao desempenho dos colaboradores do Pestana Natal

Hotel.
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1.2 Objetivos

A importância do objetivo na pesquisa está em caracterizar o enfoque principal do

trabalho, indicando o que o pesquisador deseja alcançar. Vergara (1997, p. 25), define o

objetivo da pesquisa como sendo “um resultado a alcançar”. Para tanto, utilizam-se

objetivos específicos para atingir a proposta de um objetivo geral.

Os objetivos, de acordo com Campos e Loureiro (1999, p. 09), “estão ligados ao

problema de pesquisa do qual são decorrentes, e na sua essência constituem aquilo que

precisa ser feito para que o problema de pesquisa seja resolvido”.

Conforme Lakatos e Marconi (1992, p. 102), o objetivo geral “está ligado a uma

visão global e abrangente do tema. Relaciona-se com o conteúdo intrínseco, quer dos

fenômenos e eventos, quer das idéias estudadas”. Considerando esta definição, este estudo

tem como objetivo geral identificar as relações entre cultura organizacional e nível de

cultura da qualidade com o desempenho dos colaboradores do Pestana Natal Hotel

localizado na Via Costeira em Natal – RN.

1.2.1 Objetivos específicos

Lakatos e Marconi (2000, p. 40), apontam que “os objetivos específicos

apresentam caráter mais concreto. Têm função intermediária e instrumental, permitindo de

um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares”.

Para se atingir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1 - Identificar os perfis culturais reais e desejados do Pestana Natal Hotel, Rio Grande do

Norte, segundo o Modelo de Valores Competitivos: 1) Cultura Clã; 2) Cultura

Inovativa; 3) Cultura de Mercado e 4) Cultura Hierárquica;

2 - Identificar os níveis de cultura da qualidade percebidos pelos colaboradores, conforme

os critérios de Cameron: 1) Status Quo: 2) Detecção de Erros; 3) Previsão de Erros e

4) Qualidade Criativa Perpétua;
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3 - Identificar relações entre características pessoais e profissionais dos respondentes e

elementos dos perfis culturais e níveis de qualidade da cultura percebidos por eles;

4 Identificar diferenças e semelhanças das características percebidas da cultura

organizacional conforme setores de trabalho e níveis hierárquicos dos colaboradores;

5 - Identificar a relação entre desempenho dos colaboradores e as características culturais

percebidas por eles;

6 - Identificar a relação entre os perfis culturais e os níveis de qualidade da cultura

percebidos pelos colaboradores.

1.2.2 – Questões de Pesquisa

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (1991), após definir os objetivos do

estudo convêm colocá-los em forma de pergunta, para que se tenha uma apresentação do

problema de pesquisa de forma mais direta e com menor distorção. Para tanto, tais

questões não devem conter termos ambíguos nem abstratos, afim de que estas possam

servir de guias para o estudo. As questões de pesquisa assim como os objetivos dividem-se

em geral e específicas.

1.2.2.1 - Questão Geral

A questão geral proposta pela presente pesquisa é: - Que tipos de culturas

organizacionais e de níveis de cultura de qualidade no hotel influenciam o desempenho de

seus colaboradores?

Segundo Vergara (1997, p. 26), “As questões funcionam como um roteiro de

pesquisa”.
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1.2.2.2 – Questões Específicas

Para se chegar à questão geral, é necessário responder a outras questões mais

específicas sobre o assunto estudado, conforme apresentado a seguir:

1 - Qual o perfil cultural real e desejado do Pestana Natal Hotel, segundo o Modelo de

Valores Competitivos: 1) Cultura Clã; 2) Cultura Inovativa; 3) Cultura de Mercado e

4) Cultura Hierárquica?

2 - Qual os níveis de qualidade da cultura percebidos pelos colaboradores, conforme os

critérios de Cameron: 1) Status Quo: 2) Detecção de Erros; 3) Previsão de Erros e 4)

Qualidade Criativa Perpétua?

3 - Qual a relação entre características pessoais e profissionais dos respondentes e

elementos dos perfis culturais e níveis de qualidade da cultura percebidos por eles?

4 - Quais as diferenças e semelhanças das características percebidas da cultura

organizacional conforme setores de trabalho e níveis hierárquicos dos

colaboradores?

5 - Qual a relação entre desempenho dos colaboradores e as características culturais

percebidas por eles?

6 - Qual a relação entre os perfis culturais e os níveis de qualidade da cultura percebidos

pelos colaboradores?

1.3 Relevância da pesquisa

• Relevância teórica

Existem poucos estudos que tratam da relação entre cultura organizacional e

desempenho dos colaboradores, no caso do setor hoteleiro. Portanto, ainda não existe uma

teoria que explique adequadamente estas relações. Pretende-se com esta pesquisa,
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contribuir para o aprofundamento da literatura no assunto abordado, que poderá ajudar na

construção de uma teoria relevante.

• Relevância prática

A pesquisa pretende contribuir para que se definam procedimentos adequados para

a transformação da cultura organizacional estimulando o desenvolvimento de uma cultura

que venha melhorar o desempenho dos colaboradores.

1.4  Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: Capitulo 1 – Introdução,

Capítulo 2 – Revisão Teórica, Capítulo 3 – Metodologia do Estudo, Capítulo 4 –

Resultados da pesquisa e Capítulo 5 – Conclusões e Recomendações.

Ele contempla em seu segundo capítulo, alguns pressupostos teóricos básicos sobre

cultura organizacional e qualidade das culturas, os modelos de referência que serão

utilizados neste trabalho, incluindo ainda aspectos conceituais sobre desempenho humano,

valorização dos recursos humanos e satisfação no trabalho.

 O terceiro capítulo, explica a metodologia utilizada na pesquisa, enfocando as

características do setor estudado como: população e a amostra alvo do estudo, construção

do instrumento de coleta de dados e as técnicas utilizadas para a análise dos dados.

No quarto capítulo, está incluído um arcabouço descrito sobre algumas

características do Pestana Natal Hotel e é realizada a análise dos dados e interpretação dos

resultados da pesquisa.

 O quinto capítulo, traz sua contribuição através das conclusões e recomendações

para ações gerenciais e futuros trabalhos.
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Capítulo 2

Cultura Organizacional e Desempenho

2.1 Cultura Organizacional

Neste capítulo, não pretendemos fazer desfilar uma multiplicidade de conceitos.

Apenas teceremos breves considerações introdutórias para que nos seja dado analisar

aspectos da cultura organizacional. As considerações retratadas aqui, aparentemente

diversas, fluíram com a leitura de alguns autores, cujas abordagens apresentadas, serviram

como ponto de partida para nossas análises e conclusões.

Para entender o que é cultura organizacional, é necessário lembrar o que se entende

por cultura, o que define uma organização, assim como uma cultura organizacional.

2.1.1 – Cultura

A palavra cultura surgiu no âmbito da antropologia social, quando se começou a

pesquisar as sociedades primitivas, constatando que os modos de vida de cada uma

diferiam entre si. Assim, o conceito de cultura surgiu para representar, no sentido amplo, as

qualidades dos grupos humanos que são repassados de geração a geração.

Para Morgan (1996, p. 115), a palavra cultura derivou metaforicamente da idéia de

cultivo, do processo de lavrar e de desenvolver a terra. Ao falar-se de cultura, refere-se

tipicamente ao padrão de desenvolvimento refletido nos sistemas sociais de conhecimento,

ideologia, valores, leis e rituais cotidianos. A palavra é também habitualmente usada para

fazer referência ao grau de refinamento evidente em tais sistemas de crenças. Nos dias de

hoje, o conceito de cultura é mais usado genericamente para significar que diferentes

grupos de pessoas têm diferentes estilos de vida.
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A cultura é um conjunto de crenças, valores e normas que são partilhados pelos

colaboradores de uma organização e que afetam os seus comportamentos e atitudes. O

papel da cultura é essencial para o sucesso da organização. 

Segundo Blattmann (2002), a cultura é para a sociedade ou para a organização o que

a memória é para os indivíduos. A cultura inclui todas aquelas soluções que funcionam no

passado e são adaptadas ao cotidiano. As pessoas passam, mas as suas contribuições ficam

e se transformam em componentes da cultura sob a forma de metas ou valores, de crenças

ou de modelos de comportamento. Em linhas gerais, pode-se dizer que a cultura consiste

de elementos compartilhados que constituem os produtos para perceber, pensar, agir e

comunicar. A sociedade e as organizações transmitem aos seus membros, através de

diversos mecanismos, esses elementos compartilhados. As prioridades de uma sociedade

ou de uma organização, expressam a estrutura básica da sua cultura, de seus valores, de

suas normas e de suas crenças.

O uso do conceito de cultura para organizações dentro de uma sociedade ocorreu

apenas recentemente devido a procura dos investigadores de fenômenos organizacionais

por conceitos que expliquem, por exemplo, as variações dos padrões de comportamento

organizacional e os níveis de estabilidade em grupos e comportamentos organizacionais

que não tinham sido realçados anteriormente. Schein (1990, p. 110).

De acordo com Wood Jr. (1995, p. 34), toda cultura possui uma lógica própria, que

deve ser compreendida a partir dela mesma.

Jacques apud Sá (1998, p. 952), considera a cultura de empresa como

“maneira tradicional e usual de pensar e trabalhar; ela é

compartilhada em grau variado pelos seus membros e os novos

membros devem aprender a assimilar, ao menos parcialmente,

para que eles possam ser aceitos no contexto da empresa.”

Segundo Kanaane (1995), o conceito de cultura é composto por três dimensões: a

material – referente ao sistema produtivo; a profissional – abrangendo o sistema de

comunicação e interação dos envolvidos; e a dimensão ideológica – compreendendo o

sistema de valores vigentes na organização. Neste trabalho, procuramos abordar a

dimensão ideológica.

Kotter & Heskett (1994,  p. 143) conceitua a cultura dizendo que
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“representa um conjunto de valores e modos de comportamento

interdependentes, usuais em uma comunidade e tendendo a

perpetuar-se, às vezes por longos períodos. Esta continuidade é

produto de uma variedade de forças sociais, com freqüências

sutis, quase invisíveis, por meio das quais as pessoas aprendem

as normas e valores de um grupo, são recompensadas quando as

aceitam e condenadas ao ostracismo quando não as aceitam”.

Kotter & Heskett (1994) dividem a cultura em dois níveis, que diferem de acordo

com sua visibilidade e resistência à mudança, que interagem e que se influenciam

mutuamente. No primeiro nível, mais profundo e menos visível, estão os valores

compartilhados que, na opinião desses autores, são interesses e metas compartilhadas pela

maioria do grupo, são passíveis de moldar comportamentos e transmissíveis entre os

membros de um mesmo grupo. No segundo nível, estão as normas de comportamento do

grupo. Estas são mais visíveis e são definidas como padrões e estilos de comportamento

que a organização, através de seus funcionários, incentiva seus novos colegas.

Edgard Schein (1992, p. 12) apresenta um dos conceitos mais ricos de cultura

Organizacional:

“A Cultura Organizacional é o modelo de pressupostos básicos,

que determinado grupo tem inventado, descoberto ou

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com

problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez

que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente, para

serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros

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

relação àqueles problemas”.

Assim, Schein (1985) divide a cultura em três níveis:

- artefatos e criações: consideradas como manifestações da cultura por serem visíveis ou

observáveis, muito embora, não sejam decifráveis ou de fácil

interpretação;

- valores e ideologias: regras, princípios, e normas, que orientam o grupo e são

conscientes;
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- pressupostos subjacentes básicos e premissas: mais difícil de serem observados, pois são

inconscientes e invisíveis. São eles que

governam as ações e comportamentos das

pessoas nas organizações.

Com Sá e Lemoine (1998, p. 04) surge uma nova definição de cultura, chamada

modelo de múltiplas causas, que admite a cultura como sendo tanto fonte de determinação

de certos hábitos como resultado do processo de trabalho. “Neste modelo de múltiplas

causas, não consideramos a cultura como um subsistema da empresa nem como uma

identidade a qual cada um pode aderir, mas como um elemento de explicação da realidade

organizacional. Assim, definimos a cultura como um sistema de valores compartilhados

ligados ao processo de trabalho de uma empresa.” (Sá & Lemoine).

Santos (1992, p 26-7) chama atenção que “além da variedade de definições sobre

cultura, os acadêmicos têm identificado um conjunto de dimensões da cultura que em

muito ajudam a organizar os atributos fundamentais do conceito”. Ela também cita que em

diversos trabalhos publicados infere-se que as dimensões mais utilizadas são:

• Força cultural (poder de controlar o comportamento);

• Congruência cultural (similaridade entre os elementos culturais);

• Tipo cultural (atributos dominantes);

• Continuidade cultural (consistência mantida ao longo do tempo);

• Individualidade cultural (caráter singular de cada cultura);

• Clareza cultural (como a cultura é definida, entendida e transmitida aos seus

membros).

Partindo dos conceitos expostos sobre cultura e tendo em vista os objetivos deste

estudo, entendemos a cultura organizacional como o conjunto de valores predominantes

numa organização que influenciam o comportamento do capital humano.  É necessário

lembrar o que define uma organização, assim como uma cultura organizacional.

Posteriormente, o conceito de cultura passou a ser empregado no contexto das

organizações, advindo daí o termo cultura organizacional, que apresenta várias

conceituações.
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2.1.2. Organização

Vivemos em um mundo composto por várias organizações que são constituídas,

além dos seus recursos físicos, mercadológicos, financeiros, etc., de pessoas (recursos

humanos). Essas pessoas nascem crescem, vivem, trabalham e morrem dentro das

organizações; organizações essas que sofrem influências das pessoas que nelas estão

inseridas, como também influenciam e interferem em suas vidas.

McGregor apud Chiavenato (1981, p. 25), define “uma organização como um

sistema aberto. Ele engaja em transações com um sistema maior, a sociedade (..) nos

subsistemas dentro da organização, os indivíduos são sistemas abertos. Uma organização

industrial é um sistema orgânico e adaptativo (...) a adaptação, todavia, não é passiva; o

sistema afeta o sistema maior e é afetado por ele. Ele coopera com o ambiente, assim como

o indivíduo coopera com ele. Ele é dinâmico, no sentido de que suporta constantes

mudanças como resultado da interação entre os subsistemas e como o sistema ambiental

maior”.

Para Tavares (2004), tal definição baseia-se numa abordagem sistêmica, resultando

em uma visão mais orgânica e dinâmica sobre o que seja organização e assim mais

adaptada à realidade organizacional, ou seja, qualquer organização só existe em virtude do

comportamento motivado das pessoas, significando que a organização é influenciada por

seus processos racionais e por outros não-racionais. Isso ocorre em função da parte

orgânica da organização, que é o ser humano, possuir uma base tridimensional, ou seja,

cognitiva/emocional/racional.

Tavares apud Tachizawa (1997, p. 34), define a organização empresarial como um

conjunto delimitado de interações humanas, que podem apresentar as características que

conseguimos identificar, como sendo as da cultura. Qualquer organização ou grupos de

pessoas interagindo ordenadamente na busca de um objetivo comum, tem cultura, uma vez

que ela faz parte da história humana e de um contexto muito maior que é um repositório de

cultura. Algumas organizações porém, no transcorrer do tempo de suas interações internas

e externas transformaram-se numa cultura, transformação esta que é processual, ou seja,

uma empresa ou uma organização não nasce uma cultura, ela se transforma ao longo do

tempo numa cultura, da mesma forma que nossa história evolutiva nos cunhou como

espécie biológica culturalmente adaptativa.
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2.1.3 – Cultura Organizacional: A poderosa cultura empresarial

Cada organização tem uma cultura, e, dependendo de sua força, ela pode ter uma

influência significativa sobre as atitudes e comportamento dos membros da organização.

A cultura organizacional vem sendo alvo de estudos a apenas algumas décadas. De

acordo com Schein (1990, p. 109), desde o final da década de quarenta, em decorrência do

avanço dos estudos sobre clima organizacional, que ocorre uma manifestação superficial

da cultura. Na época, psicólogos sociais utilizaram o conceito “ilha de cultura” para

indicar a diferença do comportamento de “trainees” recém-chegados de um treinamento

em relação aos que não participaram.

Ainda, segundo o autor, nas décadas de 50 e 60 o campo da psicologia

organizacional começou a diferenciar-se da psicologia industrial através da mudança do

foco no indivíduo para o foco em unidades maiores. Em virtude da ênfase em grupos de

trabalho e na organização como um todo, aumentou a necessidade de conceitos que

pudessem descrever como padrão de normas e atitudes que abrangem completamente uma

unidade social.

O avanço do campo da psicologia organizacional decorrente da ampliação do

número de escolas de administração e comércio, aumenta o interesse pelo entendimento de

como evoluem os relacionamentos organizacionais e intra-organizacionais, desta vez

utilizando conceitos da sociologia e antropologia.

Vários campos do conhecimento científico têm traduzido sua contribuição para o

estudo da cultura organizacional, tais como: a psicologia, a antropologia e a sociologia.

Santos (2000, p. 31).

Por essa razão, a cultura organizacional tornou-se um item importante no campo de

estudo da psicologia organizacional, devido à necessidade do entendimento de como se

dão às mudanças e da resistência a estas, da avaliação do “design” de estratégias

relacionadas principalmente aos recursos humanos e, sobretudo para ajudar às

organizações a decifrarem sua própria cultura (Schein, 1990, p. 117).

O tema cultura organizacional assume posição de relevo a partir do início dos anos

80. Nesta época a literatura sobre administração popularizou a alegação de que a

excelência de uma organização está contida nas formas pelas quais seus membros

aprenderam a pensar, a agir e a sentir (Hofstede, 1997, p. 18).
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Apesar de grande esforço que tem sido desenvolvido no meio acadêmico, a cultura

organizacional ainda é uma das áreas que apresenta controvérsia entre os teóricos da

organização. Muitos dos debates sobre cultura organizacional são causados pelo diferente

emprego do seu conceito, cujos limites e fronteiras carecem de consenso e precisão entre

os pesquisadores.

Schein (1984) realça que é de grande importância crítica analisar este conceito

complexo, de maneira que isto proporcione uma base de referência comum, tanto para os

que militam como para os que pesquisam neste campo.

A diversidade de conceitos deve-se aos diferentes empregos dados ao conceito de

cultura, conforme pode ser constatado através de vários estudos que apresentam diferentes

conceitos de cultura, cada um enfocando aspectos chaves diferenciados. Veja como

exemplos Cameron & Ettington (1988), Deninson (1990), Trice & Beyer (1993) e

Cameron & Quinn (1996).

Fleury relata que a cultura organizacional é:

 “Concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos

expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de

ordenar, atribuir significações, construir a identidade

organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e

consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de

dominação”. Fleury (1996, p. 22).

No entendimento de Macedo (2000, p. 03) “a cultura organizacional nasce da

necessidade dos indivíduos, dos mecanismos de grupos e da influência de líderes que pelo

uso das estruturas, legitimam o passado, dão vida ao presente e apontam para o futuro”.

Lau (1996), em seu artigo apresenta um conceito onde diz que a cultura

organizacional foi definida em vários modos. Cultura organizacional em geral, é composta

de uma compreensão comum e coisas que são compartilhadas no meio de membros

organizacionais. Estas coisas compartilhadas incluem, mas não são limitadas, filosofias,

ideologias, valores, suposições, expectativas, percepções, normas, declarações,

comportamentos, heróis, e tradições.
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Edgar Schein em seu livro Organizacional Culture and Leadership (Jossey-Bass,

1992) propõe uma poderosa e analítica versão do estudo da cultura organizacional que leva

em conta a cultura como um processo de socialização de valores e de formas de ser

organizacionais. Diferentemente de Hofestede (Culture and Organizations, McGraw Hill,

1991), Schein segue um modelo teórico que poderíamos situar entre uma orientação

construtivista (no sentido de que enfatiza que o comportamento é aprendido) e uma

orientação interacionista-simbólica (no sentido de que é na interação entre pessoas que se

estabelecem as regras de comportamento aprendidas).

O estudo da cultura organizacional é longo e exaustivo na literatura especializada e

resgata estudos sobre grupos, valores e comportamento. Schein, no início de seu livro,

tenta situar-se dentro deste debate. Nesta literatura, há uma série de palavras que são

comumente relacionadas à cultura e que enfatizam um de seus aspectos mais críticos: a

idéia de que certas coisas em grupo são partilhadas ou mantidas em comum. As principais

categorias que são associadas à cultura neste sentido são as seguintes¹:

• Regularidades comportamentais observadas quando pessoas estão interagindo- A

linguagem que utilizam, os costumes e tradições que envolvem e os rituais que empregam

numa ampla variedade de situações;

• Normas grupais- Os padrões implícitos e valores que envolvem o trabalho em

grupos;.

• Valores adotados- Princípios e valores articulados, publicamente anunciados, que o

grupo afirma estar tentando realizar, tais como “qualidade do produto” ou “liderança de

preço”;

• Filosofia formal- Os princípios ideológicos e políticos de amplo espectro que

guiam as ações de um grupo em relação aos acionistas, empregados, clientes e outros

investidores;

• Regras do jogo; As regras implícitas para se dar bem na organização, “os macetes”

que um novo membro tem de aprender para se tornar um membro aceito, “o modo como

fazemos as coisas por aqui”;

_________________
1. Enciclopédia do Gestor. Cultura Organizacional.
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• Clima- Os sentimentos que são transmitidos num grupo pela composição física e o

modo pelo qual os membros da organização interagem uns com os outros, com os clientes

ou com as pessoas de fora;.

• Competências consolidadas- As competências especiais que os membros do grupo

manifestam ao realizar certas tarefas, com a habilidade de passarem de geração a geração

sem necessariamente as pôr no papel;

• Hábitos de pensamento, modelos mentais e/ou paradigmas lingüísticos- As

estruturas cognitivas comungadas que guiam a percepção, o pensamento e a linguagem

usados pelos membros de um grupo e que são ensinadas aos novos membros nos primeiros

processos de socialização.

• Significados partilhados- As compreensões emergentes que são criadas pelos

membros do grupo à medida que eles interagem um com os outros.

• “Metáforas de raiz” ou símbolos de integração- As idéias, sentimentos e imagens

que os grupos desenvolvem para se caracterizarem, que podem ou não ser apreciadas

conscientemente, mas que se materializam em prédios, layout de escritórios, e outros

artefatos materiais do grupo. Este nível da cultura reflete as respostas emocionais e

estéticas dos membros do grupo enquanto contrastadas com sua resposta cognitiva ou

avaliativa.

Todos esses conceitos se relacionam com a cultura e/ou refletem a cultura no que

elas lidam com coisas que membros de grupos partilham ou sustentam em comum, mas

nenhuma delas é “a cultura” de uma organização ou grupo. Se perguntarmos a alguém

porque ele prefere a palavra cultura a um amplo leque de outras palavras com igual

significação, como normas, valores, padrões de comportamento, rituais e tradições, esse

alguém irá reconhecer que a palavra cultura acrescenta dois outros elementos críticos ao

conceito de partilha. A essência da cultura é esse padrão de integração.

Um desses elementos é que a cultura implica algum grau de estabilidade estrutural

no grupo. Quando dizemos que alguma coisa é “cultural”, implicamos que ela não é

somente partilhada, mas que é algo profundo e estável. O outro elemento que remete à

estabilidade é modelo ou integração dos elementos num paradigma mais amplo que liga os

vários elementos e que o faz em um nível mais profundo. Cultura pressupõe que rituais,

clima, valores e comportamentos se mantenham unidos e forme um grande e único todo. O
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mais poderoso e útil meio de conceber o termo cultura é encará-la como uma

aprendizagem partilhada acumulada de um dado grupo, cobrindo os elementos

comportamentais, emocionais e cognitivos do funcionamento psicológico total dos

membros do grupo. Para uma aprendizagem partilhada acontecer, deve haver uma história

de experiência partilhada, que por sua vez, implica em alguma estabilidade do

pertencimento ao grupo. A cultura se resume num conjunto de fatores psicossociais

formados por estabilidade, consistência e significado.

Ao conceitualizar a aprendizagem grupal, nota-se que, devido à capacidade humana

de abstrair e de ser auto-consciente, a aprendizagem ocorre não somente ao nível

comportamental, mas também internamente ao nível abstrato. Uma vez que as pessoas

tenham um sistema comum de comunicação e linguagem, a aprendizagem pode tomar

espaço num nível conceitual e os conceitos partilhados tornam-se então possíveis.

Contudo, os níveis mais profundos de aprendizagem que nos levam à essência da cultura

devem ser concebidos como conceitos, ou, como se verá em seguida, pressuposições

básicas partilhadas.

Por fim, esse processo de ensino e aprendizagem da cultura só ocorre graças à

presença de um líder, que então encabeça o curso da ação e que estabiliza as soluções bem-

sucedidas provocadas por um tipo de orientação cultural. Como se verá ainda, as

pressuposições partilhadas derivam seu poder do fato de serem inconscientes. Como tais, e

uma vez formadas, são tomadas por garantido e são utilizadas para diferenciar um grupo

do restante, isto é, para formar um “nós” em oposição a um “eles”. Essas pressuposições se

tornam propriedades de diferenciação, e valores são a elas associados. Quanto mais

tomadas por garantido, menos dispostos os membros de um grupo estão a discuti-las e

revê-las. Abaixo apresentamos o conceito de cultura organizacional de Schein.

Schein define a cultura tendo como pano de fundo a discussão prévia sobre os

sentidos comumente ligados ao termo na literatura especializada. Cumpre ressaltar que sua

conceptualização é baseada em orientações tanto construtivistas quanto interacionistas-

simbólicas, diferenciando-se, em partes, da definição de cultura organizacional de

Hofestede – que a concebe como um “programa em nossas mentes”. Hofestede, ao

contrário de Schein, valoriza menos os aspectos sócio-históricos da definição,

sobrevalorizando seus aspectos cognitivos e comportamentais. Para Hofestede, todos os

membros de um grupo “têm” a cultura dentro de si. O processo de aprendizagem também é

importante para ele, apesar de Schein destacar os elementos mais propriamente

psicológicos, como inconsciente, resistências e sobretudo os conceitos de adaptabilidade.
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No seu célebre artigo Concept of Culture and Organizational Analysis, Smircich

(1983, p. 347) aborda a questão da grande variedade de tratamentos da cultura

organizacional, fazendo uma interseção das teorias organizacional e cultural. Assim, nesta

perspectiva, ela é vista como um conjunto de elementos ou de características que a

distingue das outras, ou seja, cultura é “algo que a organização tem”. Na segunda

abordagem, Smircich define cultura como uma metáfora, um sistema estruturante que é

analisado em seus aspectos simbólicos, ideais e expressivos, ou seja, “algo que a

organização é” (Smircich).

Semelhante a Smircich, Cameron & Quinn (1996) diferenciam em duas as raízes

disciplinares no conceito de cultura, sendo uma de fundamentação antropológica, em que

as organizações são culturais e outra, de fundamentação sociológica, na qual as

organizações têm culturas. Dentro de cada uma dessas raízes disciplinares, foram

desenvolvidas duas abordagens, uma funcional, na qual culturas emergem do

comportamento coletivo e outra semiótica, na qual a cultura reside em interpretações

individuais e em cognições. Os autores acima, assumem em sua obra a perspectiva

sociológica e funcional, de forma que pressupõem que pesquisadores e administradores

podem identificar as diferenças entre culturas organizacionais, medi-las e modificá-las

para aumentar o desempenho organizacional. Este é o ponto de vista adotado nesta

pesquisa conforme mostra o Quadro 2.1, como também opta-se pela metodologia criada

por estes mesmos autores.

QUADRO 2.1
Resumo das Disciplinas que Fundamentam a Cultura Organizacional

        APROXIMAÇÕES ANTROPOLÓGICO SOCIOLÓGICO
FOCO Comportamento coletivo Comportamento coletivo 

 INVESTIGADOR Diagnosticar, permanecer neutro Diagnosticar, permanecer neutro
FUNCIONAL OBSERVAÇÃO Fatores Objetivos Fatores Objetivos
 VARIÁVEL
  

Dependente (entende cultura
por ela própria)

Independente ( cultura prediz
outros resultados)

 SUPOSIÇÃO Organizações são culturas Organizações têm cultura
 FOCO Cognição individual Cognição individual
 INVESTIGADOR Natural, não fica neutro Natural, não fica neutro
SEMIÓTICO OBSERVAÇÃO Participação Participação
 VARIÁVEL Independente ( cultura prediz
  

Dependente (entende cultura
por ela própria) outros resultados)

 SUPOSIÇÃO Organizações são culturas Organizações têm cultura
FONTE: Cameron & Ettington, 1988
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Uma observação importante é que, embora a expressão “cultura organizacional”

esteja no singular, ela representa de fato as várias subculturas existentes dentro de uma

única organização. Como bem explica Morgan (1996, p. 125) “a influência da cultura

hospedeira raramente é uniforme. Assim como os indivíduos numa cultura têm diferentes

personalidades enquanto compartilham de muitas coisas comuns, isto também acontece

com grupos e organizações”. Cameron & Quinn (1996) também concordam com esta

postura, e afirmam que embora nas subunidades dentro de uma organização, como times e

departamentos, possam co-existir culturas diferentes, estas contêm elementos comuns e

típicos da organização como um todo.

Segundo Aguiar (2004), a cultura organizacional é composta por alguns elementos

a partir dos quais é definida. Os elementos da cultura considerados mais importantes e

portanto mais abordados na literatura são os valores, as crenças, os ritos, os mitos, os tabus,

os heróis, as normas e a comunicação formal e informal. Tais elementos podem ser

entendidos como segue:

Valores- Constituem-se nos pressupostos básicos, formadores do núcleo da cultura

organizacional;

Crenças- São as verdades adotadas pela organização. Ao serem consideradas como

verdadeiros, os conceitos são absorvidos e inquestionáveis, estando presente no

comportamento dos indivíduos;

Ritos- São atividades planejadas através das quais a cultura organizacional é expressa,

tornando-se mais perceptível e mais tangível. Freitas (1991), elenca os ritos

organizacionais mais comuns que são os de integração, os de passagem, os de degradação,

os de redução de conflitos, os de renovação e os de reforço;

Mitos- Trata-se de estórias coerentes com os valores e crenças compartilhadas na

organização. São criadas no contexto da cultura organizacional e não se fundamentam em

fatos. Servem para veicular e reforçar os valores e as crenças da organização;

Tabus- Referem-se as proibições adotadas pela organização, sendo aceitas e

inquestionáveis pelos indivíduos que a compõe. Informam aos integrantes da organização o

comportamento aceito através da ênfase no “não permitido”. Assim sendo, têm uma função

disciplinar;

Heróis- São pessoas que encarnam os valores organizacionais. Segundo Freitas (1991), os

heróis desempenham as seguintes funções: a) tornar o sucesso atingível e humano; b)

fornecer modelos aos demais membros da organização; c) simbolizar a organização para o
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mundo exterior; d) preservar o que a organização tem de especial; e) estabelecer padrões

de desempenho e; f) motivar os empregados, fornecendo uma influência duradoura;

Normas- Trata-se de um conjunto de regras, escritas ou não, que indica os modos de se

proceder no âmbito da organização que são esperados, aceitos ou apoiados pelo grupo;

Comunicação formal- é a interação social sistemática entre a organização e o ambiente

externo e interno. Tal processo é regido por regras;

Comunicação informal- é a interação assistemática e espontânea entre os membros da

organização, que escapa ao controle e às normas.

As organizações e sua dinâmica vêm sendo objeto de estudos desde o seu

surgimento. Teóricos e administradores desenvolveram instrumentos com o intuito de

explicar este fenômeno tão complexo, ambíguo e paradoxal que é a organização. O

conhecimento e o entendimento das organizações são fundamentais ao desenvolvimento

de técnicas gerenciais e estruturais organizacionais, apropriadas para o alcance dos

objetivos organizacionais num ambiente caracterizado por mudanças aceleradas, busca de

produtividade e qualidade, aumento da competitividade e aumento da complexidade

interna e externa. Neste sistema organizacional, as organizações modernas têm

necessidades crescentes de acompanhar o processo de mudança, ter um ambiente de

trabalho flexível, modernizar a sua força de trabalho e atrair e manter profissionais cada

vez mais competentes.

Pode-se perceber que os processos de mudança resultam da interpretação dos

colaboradores da organização analisada e da influência dos ambientes interno e externo em

que estão inseridos. E que as reações manifestadas frente ao processo podem ser de

aceitação ou de resistência, de acordo com os interesses e os valores de seus integrantes.

A mudança é um fenômeno que com freqüência é rejeitado, ou não percebido

como oportuno e necessário. É um fato curioso que isto aconteça, pois todo ser humano

está em permanente mudança desde sua concepção até o seu desaparecimento.

A mudança é particularmente difícil quando ocorre no modo de ver o mundo, na

forma de trabalho ou no modo abordagem de algum problema ou assunto.

Portanto, para que mudanças sejam feitas, é necessário um estudo antecipado sobre

os valores e as crenças que predominam na organização, pois tais elementos da cultura

organizacional condicionam e direcionam o comportamento das pessoas e grupos.

A resistência à mudança pode também prevalecer entre subculturas dentro da

organização. Para mudar suposições básicas em culturas organizacionais é, por definição,
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difícil. Mudanças em um indivíduo, um grupo ou uma organização podem ser difíceis de

provocar, ainda que uma análise racional claramente defina a necessidade para tais

transformações. Conseqüentemente, uma organização enfatizando uma mudança centrada

no estilo de liderança pode ter um número considerável de empregados insatisfeitos.

(Skogstad, 1998).

Até meados da década de 70, a idéia de mudança estava centrada no conceito de

alteração de organogramas, na criação ou modificação de cargos. Somente nos anos 80 que

a nova abordagem veio ganhar forma pois, após operar todo tipo de mudança em suas

empresas, muitos administradores perceberam que ainda era necessário mudar os valores

comuns e as crenças dos grupos para que os resultados surgissem. Em um novo momento,

as mudanças organizacionais passaram a ser vistas como processos de melhoria contínua,

influenciados pelo boom das teorias de qualidade total e os processos de produtividade. O

tema ganhou importância principalmente pela velocidade das mudanças, aumentando o

grau de preocupação das organizações com este processo.

Segundo Seldin (2004), qualquer que seja a definição adotada para “mudança”,

uma organização está sempre sujeita a situações mutáveis, tanto no contexto externo como

no interno, de acordo com o processo natural de mudança. Esse processo de mudança é

dito “natural”, pois admite que todas as organizações estão sujeitas a ela.

As pessoas também enfrentam tais desafios, entendendo-os e respondendo-os

ativamente. Novas competências e motivações individuais e de grupo, aumentam a

exigência sobre o desenvolvimento estratégico e organizacional.

Em conseqüência de várias condições, envolventes ou individuais, certas

organizações antecipam a mudança através de uma liderança com uma visão estratégica

que vai além do contexto em que atuam. Esta visão estratégica pode se tornar a base de

revoluções tecnológicas, de segmentação de clientelas e concorrentes, do surgimento de

novos níveis de competência e motivação internas e ainda como fonte influenciadora das

orientações de governos e organizações multinacionais.

Como instinto natural de sobrevivência, essas organizações buscam mecanismos

para responder a essas pressões, seja ao pressenti-las ou em resposta a elas. De acordo com

esse modelo, o processo “natural” se inicia pela existência de forças desestabilizadoras de

mudanças, que podem ser originárias tanto do contexto como de dentro da organização.

Se o ajuste proposto conseguir lidar com as forças desestabilizadoras, então a

organização será mantida. Para qualquer forma de ajuste proposto, o resultado é uma

organização mudada.
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Kaufman (1971) afirma que a mudança organizacional não é invariavelmente boa

ou ruim, progressista ou conservadora. Ela pode tomar qualquer das direções em qualquer

situação dada. Mas ela é sempre confrontada com forças que a colocam em xeque e que

restringem a capacidade das organizações reagirem a novas condições – às vezes com

graves resultados. Kaufman prossegue, então, descrevendo os fatores dentro das

organizações que resistem à mudança. Tais fatores incluem "os estabilizantes"

(familiaridade com padrões existentes), a "oposição à mudança" por parte de grupos que

podem ter motivações altruístas ou egoístas e uma simples "incapacidade para a mudança".

Este último ponto diz respeito ao fato das organizações desenvolverem "bloqueios

mentais" que impedem a capacidade de mudar.

É necessário, antes de tudo, entender a empresa para direcioná-la corretamente.

Marchioro, (2003). Este é o novo paradigma para a mudança de valores e atitudes nas

organizações.

As novas teorias podem levar as organizações às novas formas de gestão e em

conseqüência às mudanças culturais, para acompanhar as transformações que ocorrem no

ambiente externo. A velocidade com que evolui a sociedade, cria uma necessidade

imperiosa de adaptação por parte das organizações, onde a inovação é fator de

sobrevivência e constitui-se no principal papel do administrador. Desta forma, o gerente

do moderno não pode nunca se acomodar e precisa atualizar-se constantemente e as

organizações devem estar cada vez mais interrelacionadas com o mundo empresarial

através da formação dos futuros e atuais gestores2.

2.1.4 – Clima Organizacional

É cada vez maior a quantidade de empresas que consideram importante manter os

seus funcionários num bom clima organizacional. Estas empresas percebem de que existe

uma estreita relação entre a satisfação da equipe de funcionários a os resultados

econômicos.

____________________
2 Relatório de Pesquisa-CNPQ, 1996 e artigo publicado nos anis da Enanpad 1997. A influencia dos fatores
culturais e linguosticos nas representações das decisões – comparação entre o mundo Acadêmico e o
empresarial
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Quando se faz referência a um "bom clima organizacional", o primeiro que passa por

nossas mentes é a imagem de uma empresa com funcionários trocando gentilezas.

Independentemente de considerar o bom relacionamento e uma boa convivência entre as

pessoas como base para o clima organizacional, podemos afirmar que a quantidade de

sorrisos ou trocas de gentilezas não é a medida certa para determinar se numa empresa o

bom clima organizacional está funcionando. Realmente a gestão do clima organizacional

é um instrumento para avaliar o grau de comprometimento do funcionário para com a

empresa e, por outro lado, a empresa saber como corresponder as expectativas de seus

funcionários em relação à organização. O clima organizacional está ligado ao

desempenho pessoal e assim resultados financeiros maiores. Uma das ferramentas para

avaliar e traçar planos de ação com a finalidade de melhorar o clima organizacional é

conhecer o que pensa cada funcionário sobre a empresa através de pesquisas internas para

avaliar como anda a eficiência na comunicação interna: 1)Existe uma agenda de reuniões

periódicas para avaliar o andamento do trabalho?; Avaliar como está o desempenho do

trabalho de cada funcionário da empresa: 2)A empresa determina o que espera do

funcionário?; Avaliar como comporta-se à tomada de decisões: 3)Quando o conflito

aparece, é resolvido de imediato ou as soluções são deixadas para mais tarde?; Avaliar

como é o estilo de liderança no conceito dos funcionários: 4)A empresa esta aberta para

escutar sugestões dos empregados?; Avaliar se os funcionários são reconhecidos quando

seu desempenho supera as expectativas da empresa: 5)Está implantada uma forma de

reconhecimento do bom desempenho do funcionário?; Avaliar se realmente o funcionário

conhece a importância do seu trabalho dentro da operação da empresa: 6)Existe uma

filosofia de trabalho em equipe ou cada setor é uma mini companhia dentro da empresa?.

Existem alguns elementos básicos para que o funcionário sinta-se bem com o seu trabalho

e tenha um bom desempenho: sentir que o trabalho que realiza é importante para a

empresa, ser reconhecido pelo seu trabalho (ainda que não seja financeiramente), ter

conhecimento do que a empresa espera dele e ter possibilidades de crescimento dentro da

organização.

Outro aspecto positivo da implantação de um bom clima organizacional é o

resultado de minimizar ao máximo a rotatividade de pessoal na empresa e de destacar um

problema muito comum pelo qual estão atravessando as organizaçõoes com a alta

rotatividade de seus funcionários.

A implantação de um bom clima organizacional direcionado para que os

empregados desfrutem melhor a sua vida, tanto dentro como fora do trabalho, leva o
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funcionário a criar um compromisso com a empresa, e sentir-se que forma parte da

organização e portanto, responsável pelo seu desempenho.

2.1.4.1 - Diferença entre Clima e Cultura Organizacional

Com o intuito de melhor entender o termo cultura organizacional, Tomei (1994, p.

16), chama atenção para que se identifique primeiro a diferenciação entre cultura e clima

organizacional, conforme está apresentado no Quadro 02 a seguir.

QUADRO 2.2 - Diferenciação entre Clima e Cultura Organizacional

CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL

• “Estado de espírito” da organização. • Personalidade da organização.
• Ligado ao grau de satisfação, lealdade e

compromisso de seus membros
• Ligado ao grau de motivação e

Comprometimento de seus membros
• Identificado através do levantamento de
      opiniões e percepções de seus

membros.

• Identificado através do sistema de
crenças e valores compartilhados
entre os seus membros, que
produzem as normas de
comportamento.

• Perspectiva temporal de curto/médio
      prazo.

• Perspectiva temporal de médio/longo
prazo.

Fonte: TOMEI (1994, p. 16).

Os conceitos de clima e cultura organizacional estão relacionados, mas diferem um

do outro. Ambos abrangem os padrões de comportamento da organização, porém o clima

é visto de forma mais operacional e tangível do que a cultura. Para alguns autores, o clima

é a própria expressão ou manifestação da cultura de forma “quantificável”, ou seja, capaz

de se medir. Segundo Tagiuri apud Santos (2000, p. 28), define clima organizacional

como sendo:

“Uma quantidade 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”.

Schwartz e Davis apud Santos (2000, p. 28), diz que, as pesquisas de clima

organizacional “tiram a temperatura” da organização e podem ser muito úteis para

determinar as causas da baixa motivação dos empregados ou suas insatisfações, que ao

serem contornadas ajudam a melhorar o desempenho dos indivíduos. Já a cultura lida com
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seus valores e crenças, buscando conhecer o porquê das suas normas de comportamento.

O clima também pode medir a consistência entre a cultura prevalecente e os valores

individuais dos colaboradores, avaliando-a como “boa” ou “ruim”. A figura 2.1, retrata a

diferença entre cultura e clima organizacional.

Figura 2.1- Diferenças e interfases entre clima e cultura organizacional

    Fonte: (SANTOS, 2000, p. 43)

Em síntese, pode-se fazer algumas considerações de acordo com Santos (2000, p.

34), que nos parece ser comuns às diferenças abordadas:

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 – Modelo Cultural

No tópico anterior, discutiu-se o conceito de cultura organizacional assim como a

diferença entre clima e cultura organizacional. Neste tópico, será estudado o modelo

teórico utilizado que categoriza os diferentes tipos culturais. Para tanto torna-se

necessário, antes de tudo, definir o que é um modelo cultural. Ouchi (1986, p. 58) define

modelo como sendo “uma abstração da realidade. È uma tentativa em esqueleto de

estabelecer as características importantes e distintivas de alguma coisa para que possamos

              Cultura                                                      Clima

Valores, crenças e
pressupostos

                 Condições
Padrões de
Comportamento
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apreender imediatamente sua especificidade”. Neste trabalho, a definição de Albuquerque

(1992) apud Sá (2002, p. 09) para modelo será adotada, considerado pelo mesmo como

“uma abstração da realidade que permite identificar as características distintivas do

fenômeno estudado, embora sob riscos de generalização excessiva ou de simplificação e

reducionismo”. Tendo isto em mente, considera-se o termo “modelo cultural” como uma

abstração da realidade organizacional, de modo a tornar possível caracterizá-la de acordo

com traços culturais comuns a todas as organizações.

O uso de tipologia na classificação de organizações permite seu agrupamento

conforme características comuns, facilitando tanto a generalização teórica sobre cada

classe, como a percepção de suas diferenças. A tipologia dos atributos culturais das

organizações permite observar a congruência de seus elementos. Para este estudo foi

escolhida a tipologia cultural de Quinn.

2.2.1 - Modelo de Valores Competitivos (M.V.C.)

No final da década de 70 e início dos anos 80 o assunto eficácia organizacional era

o foco de vários estudos e todos tentando responder a seguinte pergunta: Quais são as

características de organizações eficazes? Para responder a essa pergunta, Campbell (1997)

desenvolveu seu trabalho mensurando as características das organizações. Estas medidas

foram submetidas à técnica estatística de análise fatorial, resultando em uma lista de

variáveis ou critérios que caracterizavam as organizações eficazes. O trabalho de

Campbell, considerado a maior e melhor publicação no assunto, tem esses critérios

explicitados no Quadro 03, em ordem alfabética:

Vários pesquisadores contribuíram para uma melhor definição desta lista de

variáveis, cada um apresentando sua própria. Porém, estas listas diferiam de um estudo

para outro, já que dependiam da forma como cada estudioso empregava o conceito de

eficácia.
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QUADRO 2.3 - Lista de Campbell: Critérios de Avaliação de Eficácia

Absenteísmo Flexibilidade/Adaptação

Acidentes Habilidades gerenciais técnicas

Administração da informação e comunicação Habilidades gerenciais humanas

Avaliação da empresa por entidades externas Lucro

Conflito/Coesão Moral

Conflito/Coesão Motivação

Congruência entre papeis de normas Objetivos organizacionais internos

Consenso de Objetivos Participação e influência compartilhadas

Controle Planejamento e Estabelecimento de objetivos

Crescimento Produtividade

Eficácia global Prontidão Organizacional

Eficácia global Qualidade

Eficácia Rotatividade de Pessoal

Ênfase em treinamento e desenvolvimento pessoal Satisfação no trabalho

Ênfase na realização Uso do ambiente externo

Estabilidade Valor dos recursos humanos

FONTE: Santos, 2000

2.2.2 A avaliação do perfil cultural através do competing value model (C.V.M.) –

Modelo de Valores Competitivos

O modelo utilizado nesta pesquisa para identificar o perfil atual e o ideal da cultura

organizacional, trata-se do Competing Value Model (C.V.M.) – Modelo de Valores

Competitivos. O C. V. M. foi desenvolvido a partir de uma lista de trinta e nove

indicadores principais, que serviam para avaliar a eficácia organizacional, os quais foram

desenvolvidos por John Campbell em 1969 apud Cameron e Quinn (1996, p. 15). Esta

lista de indicadores foi analisada por Robert Quinn e John Rohrbaugh em 1981, os quais

consideraram que com trinta e nove indicadores seria muito difícil compreender a eficácia

organizacional. Então, submeteram esses indicadores a uma análise estatística, resultando

num conjunto de critérios de eficácia que puderam ser organizados em um espaço

multidimensional, composto de duas dimensões principais.

A primeira dimensão, denominada Enfoque Organizacional, enfatiza o bem-estar e

o desenvolvimento do indivíduo na organização até o crescimento e o desenvolvimento da
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própria organização, ou seja, relaciona-se com os ambientes interno e externo. A segunda

dimensão está relacionada à estrutura organizacional, enfatizando o controle, a

estabilidade, a flexibilidade e a mudança.

No entanto, Santos (1992, p. 56) mostra uma terceira dimensão, que enfatiza os

meios (processo de planejamento) e fins (resultados e produtividade) organizacionais, que

apesar de não estarem realçados neste trabalho, estão subentendidos.

À medida que esse modelo foi sendo testado, a sua aplicação estendeu-se a vários

estudos como um método. Por exemplo, podem ser citados alguns estudos referenciados

em Santos (1992, p. 56), como “formas organizacionais (Quinn e Hall em 1983), ciclo de

vida organizacional (Quinn e Cameron em 1982), perfis de liderança (Quinn em 1984),

tomada de decisão (Quinn, Rohrbaugh e McGrath em 1985) e (Quinn e Kimberly em

1984), que incluem seu uso para analisar a cultura organizacional, representando, assim,

uma alternativa diferente do enfoque qualitativo que caracteriza a maioria das pesquisas

anteriores em cultura organizacional".

Este instrumento serve para definir os tipos de cultura organizacional, interpretar

seus atributos e estudar a cultura em termos comparativos. Quinn e Kimberly (1984, p.

298), relatam que “os valores ou dimensões inerentes à abordagem podem ser usadas

para explorar as estruturas mais profundas da cultura organizacional e os pressupostos

básicos que se formam a seu respeito”.

O modelo de Cameron e Quinn (1996, p. 16), trabalha com quatro grupos de

valores organizacionais, que representam suposições básicas opostas ou que competem

entre si continuamente. Essa competição ou oposição de valores em cada quadrante é que

deu origem ao nome do modelo, no qual utilizam seis dimensões organizacionais, como:

Características Dominantes, Liderança Organizacional, Gerenciamento de Empregados,

União Organizacional, Ênfase Estratégica e Critérios de Sucesso. Cada uma destas

dimensões está distribuída para os quatro tipos de culturas adotados no modelo de

tipologia cultural de Quinn, conforme observado na Figura 2.2
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FLEXIBILIDADE E LIBERDADE

ESTABILIDADE E CONTROLE

Figura 2.2 – Modelo de Valores Competitivos

(Fonte: Cameron e Quinn, 1996, p. 27)

Vale salientar que cada tipo de cultura tem um outro perfil que lhe é extremamente

oposto. Assim, a cultura Clã, que enfatiza flexibilidade e tem enfoque interno, contrasta

com o tipo de Mercado que tem como valores principais o controle e o direcionamento

para o ambiente externo. A cultura Inovativa é caracterizada pela flexibilidade e tem

enfoque externo, se opondo ao modelo Hierárquico, que enfatiza controle e preocupação

com o ambiente interno.

O tipo cultural identificado como Cultura de Clã, situado no quadrante superior à

esquerda da Figura 2.1, denomina-se Clã por ser similar a uma organização do tipo

familiar, onde em lugar de regras e procedimentos hierárquicos ou ganhos competitivos de

centros de mercado, apresentam, como características típicas o trabalho em equipe,

programas que envolvem empregados e corporação comprometida com empregado. Esse

tipo de cultura organizacional apresenta alguns pressupostos básicos do tipo: o ambiente

pode ser melhor gerenciado mediante desenvolvimento de empregados e grupos de

trabalho, os clientes são melhor avaliadores do que os sócios, a organização desenvolve

um ambiente de trabalho humano nos negócios e a maior tarefa da gerência é habilitar o

empregado e facilitar sua participação, comprometimento e lealdade.

CLÃ
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A cultura Clã pode ser caracterizada por apresentar uma amigável local de

trabalho, onde as pessoas participam, sendo considerada uma extensão da família. Os

líderes são como mentores e até como figuras paternas. A organização é envolvida

conjuntamente por lealdade, tradição e alto compromisso, enfatizando o benefício a longo

prazo do desenvolvimento individual, com alta coesão e moral elevado. Na cultura Clã o

sucesso é definido em termos de clima interno e relação por pessoas.

A cultura Inovativa (adhocracia), situada no quadrante superior à direita da Figura

2.1, caracteriza-se por ser a organização receptiva às hipertubulências e condições de hiper

aceleração que caracterizam o mundo organizacional do século XXI. Pode ser

reconfigurada rapidamente quando surgirem novas circunstâncias. Apresenta sua maior

ênfase em adotar adaptabilidade, flexibilidade e criatividade, onde incertezas,

ambigüidade e/ou sobrecarga de informações são típicas.

Assim, uma cultura Inovativa caracteriza-se por apresentar dinamismo,

empreendedorismo e criatividade. As pessoas caracterizam-se por normalmente

assumirem riscos, sendo o líder um indivíduo visionário, empreendedor e idealista. O

elemento que une a organização consiste no compromisso para a experimentação e a

inovação. A ênfase da cultura inovativa está voltada para a margem de novos

conhecimentos em produtos e/ou serviços.

A cultura Hierárquica, situada no quadrante inferior à esquerda da Figura 2.1,

baseia-se nos trabalhos do sociólogo alemão Max Weber apud Cameron e Quinn (1996, p.

17), através dos quais ele propôs sete características clássicas que definem uma burocracia

(regras, especialização, meritocracia, hierarquia, separação de propriedade,

impessoalidade e responsabilidade). Essas características foram amplamente adotadas nas

organizações que, em sua maioria, enfatizam a eficiência produzida, confiança,

uniformidade e previsão de saídas.

Na década de 60, a maioria dos livros publicados sobre gerenciamento e estudos

organizacionais enfocava que a hierarquia de Weber, ou a burocracia, constituiu um

modelo ideal de organização. Alguns autores, como Merton, Selznick, Etzioni apud

Chiavenato (1983) e Thévenet (1990), alegaram que a hierarquia foi a melhor forma de

organização porque conduz à estabilidade, à eficiência e a produtos e serviços altamente

consistentes. Tendo em vista o ambiente relativamente estável, tarefas e funções poderiam

ser integradas e coordenadas, mantendo uniformidade em produtos e serviços, nos quais

trabalhadores e empregados estariam sob controle. Linhas claras de decisão e mecanismo

de responsabilidade foram avaliadas como a chave para o sucesso. Portanto, a cultura
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organizacional que corresponde a esse modelo caracteriza-se por ter uma estrutura de

trabalho formal, estável, previsível e eficiente.

A cultura de Mercado, situada no quadrante inferior à esquerda da Figura 2.1,

tornou-se popular durante os anos 60, em organizações que iniciaram uma nova fase com

questionamentos competitivos. Esse modelo caracteriza-se por basear-se em pontos

alternativos de suposição e valor, referindo-se como uma forma de “mercado” da

organização. O termo Mercado não é sinônimo de funções de mercado nem de

consumidores do Mercado local. Pelo contrário, refere-se a um tipo de organização que

funciona como um mercado próprio. Uma organização orientada para o ambiente externo

em lugar de afazeres internos, enfocando transações com elementos externos, incluindo

fornecedores, clientes, contador, licenciador, sindicato e outros. Ele apresenta-se como

uma hierarquia, na qual o controle interno é mantido por regras especializadas e decisões

centralizadas com um mercado que opera através de mecanismos econômicos próprios,

principalmente câmbio monetário. A maior ênfase da cultura Mercado é para conduzir

transações (câmbio, promoções, contratos) com outros elementos constituintes, para que

se criem vantagens competitivas. Os objetivos da cultura de Mercado estão relacionados

para ter como linhas de orientação a base de resultados, tendências de nichos de mercados,

extensão de objetivos e bases seguras de clientes. O valor central que domina as

organizações do tipo Mercado são competitividade e produtividade, as quais são

alcançadas através de uma ênfase no posicionamento e controle externo. O elemento que

fundamenta a organização é a ênfase no vencedor. O sucesso é definido em termos de

penetração e porções de Mercado.

2.3 Cultura da Qualidade
2.3.1 Breve histórico da qualidade

A preocupação com um alto padrão de qualidade ganhou forças nas últimas

décadas, quando as empresas americanas começaram a melhorar e manter a qualidade dos

seus produtos e serviços, para concorrer internacionalmente com a indústria japonesa, que

oferecia alta qualidade a um baixo custo.

Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a reconstrução do Japão. Com isso, a

JUSE (União Japonesa de Cientistas e Engenheiros) iniciou um programa nacional de
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qualidade, tendo em vista mudar a sua imagem internacional de fabricante de produtos mal

feitos e baratos. Este programa, ministrado através de conferências e de cursos, tinha

inicialmente como público-alvo, altos executivos de empresas japonesas e, posteriormente,

engenheiros, administradores e supervisores.

W. Edwards Deming (1990), estatístico americano foi o principal auxiliador neste

programa, com a idéia de que qualidade se conquista com constância de propósitos,

motivação de todos, aplicação dos métodos estatísticos e melhoria contínua, revoluciona a

industria japonesa³.

Deu-se então, a ênfase nas necessidades dos clientes, na melhoria dos projetos dos

produtos e nos processos de produção. Deming também defende que, para a sobrevivência

da empresa, é necessário sempre haver inovação nas organizações, alocando recursos para

o planejamento em longo prazo.

Ao mesmo tempo, Joseph M. Juran (1995, 1997), romeno, educado nos Estados

Unidos, foi também ao Japão disseminar suas idéias. Elaborou a “Trilogia de Qualidade”,

onde estabeleceu a interrelação entre o planejamento, o controle e a melhoria da

qualidade4. O japonês Kaoru Ishikawa(1993), membro-diretor da JUSE, também

participou efetivamente do Movimento Pró-Qualidade. Foi ele o primeiro a definir o CQT

(Controle de Qualidade Total) como agente de acompanhamento de mudanças. Ishikawa

também criou os CCQs (Círculos de Controle da Qualidade), grupos de voluntários que

aplicavam a melhoria contínua, utilizando várias ferramentas, entre elas o Diagrama de

Causa-Efeito, de sua autoria5.

Este esforço nacional japonês em prol da qualidade, teve como resultado a

diminuição dos custos de produção e o aumento da qualidade e, com isso, a quebra do

paradigma criado pelas empresas americanas de que esta união seria impossível.

Para Marques (1993, p. 134). O segredo do sucesso econômico japonês das últimas

décadas reside, entre os muitos fatores, num que lhe é primordial: a contínua busca da

qualidade. Por qualidade entende-se fazer tudo bem feito, não só no nível macro das

relações do negócio com os seus mercados (e com a sociedade), mas também nas

minúcias, nas inúmeras ações que levam ao produto final. Para isto, é essencial ter em

mente o cliente e saber bem defini-lo. Compreender claramente a missão e saber desdobrá-

____________________
3 Deming, 1990.
4 Juran, 1995 e 1997.
5 Ishikawa, 1993.
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la em suas etapas e em seus modos peculiares de constituir processo. Portanto, são cruciais

três conceitos fundamentais: qualidade, missão e cliente.

Por qualidade, entende-se o fazer bem-feito desde a primeira vez. Ter zelo e

cuidado naquilo que se faz, sabendo com clareza para que serve, a quem se destina e quais

os níveis de controle indispensáveis para que se alcance o máximo de resultados com

menor esforço, atingindo metas, objetivos e finalidades.

A clareza quanto à missão e à fidelidade a ela é condição sine qua non para a

produtividade. È bastante comum que as organizações assumam tarefas e funções, não

raro por solicitações de instâncias superiores, que pouco ou nada têm a ver com seus

objetivos maiores.

Além de produzir um desvio de energias, servem de distratores, tirando a

consistência dos esforços e a coerência do discurso em relação às ações empreendidas.

Uma forma de saudável policiamento quanto ao rumo das atividades e seus

direcionamentos é a definição e redefinição do público-alvo, ou seja, do cliente.

É o cliente que no final do processo vai determinar o quanto o nosso trabalho

merece ou não credibilidade, confiança e valor de troca no mercado, em meio à

competição e à livre concorrência.

Portanto, o cliente (ou o consumidor), seu atendimento e sua satisfação, tanto do

ponto de vista de necessidades quanto de aspirações, é quem decide sobre os critérios que

legitimam ou não a validade não só daquilo que se faz, mas também da relevância

socioeconômica da fatia de mercado a qual decidimos nos dedicar.

Conseqüentemente, definir o cliente, tendo-o constantemente em mira, contribui

decisivamente não só para a consistência das ações, mas para o nível de qualidade que se

possa alcançar.

Segundo ainda o mesmo autor, Marques (1993, p. 84), a paisagem empresarial está

mudando com uma velocidade extraordinária. A competição é cada vez mais globalizada,

a tecnologia se desenvolve rapidamente e a força de trabalho vem apresentando e sofrendo

profundas alterações.

Numa época de vertiginosas mudanças, tanto das ideologias como das condições

de vida, da passagem da era do industrialismo para a absorção da informática e da

comunicação instantânea, independentemente das distâncias, determinando diferentes

modos de produção, manter-se atualizado incorporando e buscando as inovações, já se

constitui num caminho promissor para a melhoria do sistema.
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Diante da concorrência, se torna cada vez mais evidente a implementação do

desempenho com qualidade, visando uma melhor prestação de serviços, onde o cliente

esta cada vez mais exigente. Manter e melhorar continuamente a qualidade no

fornecimento dos bens e serviços hoteleiros tornou-se um desafio permanente, uma

questão de sobrevivência e uma arma estratégica para as empresas do setor. Neste sentido,

se faz necessário a busca pela qualidade em tudo e por meio de todas as pessoas que

integram a empresa. A mudança torna-se irreversível para que se consiga um

melhoramento contínuo. Deve-se criar uma nova mentalidade, um novo estilo gerencial

voltado para o processo de Qualidade.

A qualidade veio para ficar. As organizações que não admitirem a importância

desse fenômeno estarão sujeitas ao desaparecimento no mercado. Isto significa a sua

própria sobrevivência.

A qualidade vem sendo incorporada cada vez mais no cotidiano das empresas.

Ganhou tamanha força que não só transformou-se num movimento internacional, mas

também em um modelo de como se deve gerir uma empresa.

Enquanto a qualidade, constitui-se num conceito amplamente aplicado nas

organizações possuindo uma diversa utilização. Podemos nos referir a qualidade como um

instrumento de avaliação de produtos, serviços, produção, entre outros. Entretanto,

independentemente da finalidade que possa vir a ter, é verdade que, a questão da qualidade

de serviços tem sido muito questionada por possuir atualmente clientes mais exigentes.

Conforme alguns autores, o termo qualidade pode ter a seguinte definição:

Feigenbaum (1994, p. 08) afirma que qualidade em produtos e serviços pode ser

definida como:

A combinação de características de produtos e

serviços referentes a marketing, engenharia, produção

e manutenção, através das quais produtos e serviços

em uso corresponderão às expectativas do cliente.

Feigenbaum delimitou sinteticamente que “Qualidade é o que o cliente diz que

seja”.

Na qualidade, a busca da melhoria contínua não se restringe somente à produção de

bens, mas priorizando a prestação de serviços, principalmente em função do papel

estratégico que tem atingido em relação à busca de maior competitividade e participação

de mercado.
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Melhorar “serviços” com qualidade exige mais do que enunciar conceitos

adequados, avaliá-los ou qualificá-los. Afinal, lida-se com situações que envolvem

pessoas. São as pessoas que conduzem negócios em qualquer estrutura.

O melhor atendimento ao cliente é um fator de vantagem competitiva. Mas para a

atual sociedade, mais informada e criteriosa, só a satisfação de suas necessidades não é

suficiente. Tem que haver o diferencial, que surpreenda e supere as expectativas do

cliente.

A qualidade exige profundidade de pensamento e esforço de melhorar cada dia em

tudo o que se faz, sobretudo no objetivo maior que é o de atender e “encantar” o cliente

com os serviços que lhe são prestados. É preciso ir além do simples atendimento de suas

necessidades e avançar sempre para manter o serviço competitivo.

Cada dia fica mais claro que os clientes querem qualidade. As pessoas escolhem

produtos e serviços com mais critérios do que no passado.

A qualidade tornou-se um critério universal no ambiente competitivo e é a

verdadeira medida da capacidade de sobrevivência das organizações. Quem não a tiver,

não terá futuro.

Para que se possa atingir a qualidade tão desejada pelos gerentes dentro das

organizações, é primordial que se esteja acompanhando as mudanças que estão em ritmo

acelerado.

Não podemos falar em qualidade sem mencionar os gurus da qualidade

Para Juran (1991, p. 11) a palavra qualidade tem múltiplos significados. O uso da

palavra dominado por dois desses significados: 1. A qualidade consiste nas características

do produto que vão ao encontro das necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam

satisfação em relação ao produto e 2. A qualidade é a ausência de falhas.

Feidenbaum (1994, p. 08) afirma que qualidade em produtos e serviços pode ser

definida como: “A combinação de características de produtos e serviços referentes a

marketing, produção e manutenção, através das quais produtos e serviços em uso

corresponderão às expectativas do cliente”.

Atualmente vivemos um processo de grandes e profundas mudanças que estão

alterando para sempre a vida das pessoas, empresas e nações do mundo inteiro.

As organizações precisam encontrar saídas para ter sucesso no futuro. Em vista

disto, pesquisadores procuram elaborar teorias e práticas capazes de guiar a caminhada das

empresas rumo ao futuro.
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È preciso mudar, mesmo que tal mudança seja dolorosa e traumática. O difícil da

mudança se dá devido a administração estar ainda presa a paradigmas já superados. E

desse modo, ela entra no processo de destruição, pois a concorrência e as exigências dos

consumidores não perdoam.

Segundo Castelle (2000) não há dúvida de que a maneira como as empresas

hoteleiras estão sendo gerenciadas devem mudar, e mudar radicalmente. È preciso

desfazer-se de velhos paradigmas – geralmente centrados no produto – e incorporar novos

que focalizem o cliente em primeiro lugar. Trata-se de voltar a empresa totalmente para o

cliente.

Com as mudanças, as empresas enfrentam situações políticas e econômicas cada

vez mais voláteis e enfrentam o desafio do avanço da tecnologia, demandas flutuantes de

mercado e expectativas cada vez mais alta dos clientes. Seja qual for a mudança, uma

empresa de nível internacional adapta suas práticas para manter o ritmo. Green (1995, p.

57).

2.3.2 – Modelo de nível de qualidade da cultura a ser utilizado como referencia

conceitual e operacional para o estudo da cultura organizacional

Cameron (1997, p. 24), defende que cultura da qualidade “representa uma maneira

de trabalhar, uma maneira de pensar, um compromisso pessoal, e um estilo de vida que é

compartilhado pelos membros de uma organização”. Juntamente com outros estudiosos

(Cameron, Feemen e Mishra, 1991; Cameron e Peterson, 1995) aplicaram o Modelo de

Valores Competitivos em diversos estudos. Nesses estudos, descobriram que as

organizações pesquisadas tinham desenvolvido seus próprios perfis culturais, cada uma

com diferentes graus de ênfase nos quatro elementos do perfil cultural. Concluíram que

nenhuma organização tinha características de uma única cultura, mas a maioria tinha um

tipo de cultura que predominava. Também, concluíram que, para cada elemento do perfil

cultural, existiam estratégias características para contribuir para o aumento na qualidade

da cultura global.

Cameron e Quinn (1996, p. 21), apresentaram o Modelo dos Valores Competitivos

usado para a gerência da qualidade total, conforme se observa na Figura 02. Segundo os

autores, o C.V.M. evidencia diversos outros aspectos da gestão de empresas, adicionados

aos valores culturais, por estudar várias características do ambiente das organizações.
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                                        FLEXIBILIDADE E DINAMISMO

                                         ESTABILIDADE E CONTROLE
                  Figura 2.3 – Os valores que competem na gestão da qualidade total
                                                (Fonte: Cameron e Quinn, 1996)

O mais alto nível de qualidade da cultura inclui todas as características do modelo.

Porém, o reconhecimento da importância dessas estratégias não ocorreu de uma só vez.

Elas surgiram e desenvolveram-se ao longo das últimas décadas, principalmente em

organizações lucrativas. Antes dos anos 70, qualidade era regalia da confiança dos

engenheiros, auditores e outros delegados para checar ou inspecionar. Nessa fase, pouca

atenção era dada para o desenvolvimento da qualidade como um valor e poucos membros

das organizações prestavam atenção às práticas de qualidade. Este nível de qualidade de

cultura, no qual falta dinamismo, foi considerado como Status Quo.

A partir dos anos 70, a maioria das organizações começou a enfatizar a cultura da

qualidade centrada na detecção de falhas. Procuravam portanto, encontrar e corrigir os

erros, tentando conseqüentemente reduzir o desperdício. Quanto às suas relações com os

clientes, a ênfase das organizações era evitar a desordem ou a irritação dos clientes

internos e externos nos serviços. No entanto, este era um ato reativo ou defensivo para a

qualidade, pois procura garantir que as empresas encontrem as exigências básicas, mas os

erros são identificados depois de terem ocorridos. No início da década de noventa, em
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estudos realizados por Cameron e seus colegas (Cameron 1997), foi percebido que esse

nível de cultura da qualidade ainda era dominante na maioria das organizações.

Porém, durante os anos 80 houve uma transição para uma cultura de prevenção de

erros, ou ênfase sobre como evitar erros ao invés de corrigi-los após terem ocorridos. Sua

principal meta era chegar ao nível zero de defeito (perfeição), fazendo o trabalho correto

na primeira vez. Neste nível de qualidade, erros são prevenidos, focalizando sobretudo

como o trabalho é realizado (o processo) e colocando ênfase nas causas originais dos

problemas. Todos os trabalhadores são responsáveis pela qualidade; não só os inspetores

finais. Nas relações com os clientes, a ênfase é agradar, satisfazer e fornecer serviços que

criem clientes fiéis, ao passo que se excedem as expectativas.

No final dos anos 80 e início de 90 surgiu um quarto nível de cultura, o da

Qualidade Perpétua Criativa. Essa cultura liga melhoramento contínuo (pequenas

mudanças incrementais) com inovação (grandes e profundas mudanças), de maneira a

elevar constantemente os padrões correntes de performance. Esses padrões das

organizações mudam para atingir um objetivo e para melhorar o seu desempenho. Esses

objetivos são para alcançar altos níveis de qualidade nos produtos e serviços, com o intuito

de criar novas expectativas e surpresas, encantando os clientes quando ocorre um resultado

da solução dos seus problemas, sem que eles esperassem que fossem solucionados.

Portanto, Cameron classifica as empresas em quatro estágios quanto ao seu nível

de cultura da qualidade, que são: Status Quo, Detecção de Falhas, Prevenção de Erro e

Qualidade Perpétua Criativa. Enfatiza que conhecendo-se o estágio em que se encontra a

cultura da qualidade na organização, isso facilitará o redirecionamento ou a continuidade

do processo de melhoria de qualidade que está em andamento ou a ser implantado.

Estes quatro estágios quanto ao seu nível de cultura da qualidade encontra-se

detalhado no quadro 04 – Estágio da cultura de qualidade.



57

    QUADRO 2.4
    Estágios da Cultura De Qualidade

TIPOS
CULTURAIS

EM RELAÇÃO A PRODUTOS EM RELAÇÃO A CIENTES

Status quo -Não há preocupação com a qualidade
-Responsabilidade nas mãos de poucos

-Tratados como meros consumidores
de bens e serviços

Detecção de
erros

- Procura evitar erros
-Reduzir desperdícios, retrabalhos e
reparos

- Detecção de problemas
- Foco no resultado

- Evitar aborrecer consumidores
- Responder às reclamações de forma

eficaz e correta
- Verifica a satisfação pós-venda
- Foco nas necessidades e exigências

Prevenção de
erros

- Espera defeito zero
- Previne erros e enganos
- Todos da empresa são responsáveis
-Foco no processo e nas causas dos
problemas

- Satisfaz os consumidores e excede
as expectativas

-Elimina os problemas
antecipadamente

- Foco nos atributos preferidos
Qualidade
criativa
perpétua

- Melhoria constante e inovação
-Concentra nas coisas que deram certo
- Foco na melhoria dos fornecedores,
consumidores e processos.

- Espera lealdade por toda a vida
- Encanta a surpreende os clientes
- Antecipa suas expectativas
- Cria novas preferências

Fonte: CAMERON, 1997

Como pode ser observada, cada tipologia da cultura da qualidade é mais avançada

que sua antecessora. Nos estudos citados anteriormente, feitos por Cameron e seus

colegas, foi observado que as organizações que desenvolvem culturas de qualidade mais

avançadas, ou seja, a de prevenção de erros e a de qualidade criativa perpétua, tiveram

uma maior eficácia que as que apresentaram culturas de qualidade menos avançadas.

2.4 – Cultura de Desempenho
2.4.1 - O fator humano nas organizações

O sucesso de uma organização na sociedade pós-moderna reside na forma com a

qual lida com os seus colaboradores, que, por sua vez, estão condicionados ao

conhecimento e à compreensão do comportamento humano pelo qual são influenciados

diariamente pela cultura organizacional.

O conhecimento da cultura organizacional irá proporcionar aos agentes de Recursos

Humanos e demais setores da organização, uma melhor compreensão dimensional das

relações interpessoais, bem como uma postura ética mais assertiva e coerente; uma maior

consciência dos limites e regras de convivência e dos valores institucionais.
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Partindo da premissa básica da organização moderna na qual as pessoas – capital

humano – constituem seu mais importante recurso e que conhecendo suas atitudes, crenças

e opiniões temos condições de melhor entender a cultura organizacional de uma empresa,

haja vista o ser humano reagir e comportar-se conforme o ambiente no qual encontra-se

inserido. O papel dos Recursos Humanos foi e ainda é de suma importância no que diz

respeito às mudanças culturais das organizações e a sua interação com o maio que a cerca.

Estas mudanças fazem parte do processo de globalização que vem colocando as

empresas em desafios crescentes como o próprio sistema de gestão, levando-as a se

adaptarem a nova realidade do mundo sem fronteiras onde estão inseridas.

A globalização identifica diversas variáveis que estão atuando e mudando

simultaneamente: incertezas econômicas; avanço da tecnologia; complexidade das

relações; questionamentos dos hábitos de vida e dos valores; contradições políticas e

sociais; posicionamento ecológico, confrontamentos ideológicos; expectativas dos

trabalhadores; agressividade da concorrência e exigências do mercado. Tudo isso ocorre

sem responder a uma ação integrada e equilibrada de objetivos, de melhoria da qualidade

de vida, de cooperação, enfim, sem responder a um desenvolvimento planejado da

sociedade. Muitas vezes as mudanças são até conflitantes, configurando um labirinto que

leva o homem a se perder na instabilidade, a não saber onde se encontra, nem para onde

vai. A sua grande conseqüência é um mundo fora de controle.

No entanto, a organização empresarial está aí, enfrentando esse ambiente,

interagindo com ele e recebendo o impacto dessas mudanças e das incertezas decorrentes.

Esse ambiente de mudança acelerada impõe às organizações uma dinâmica

permanente no sentido de ajustar-se às mudanças de transformações, exigindo uma visão

empresarial que vai muito além da preocupação e da iniciativa de colocar um produto no

mercado e obter um retorno imediatista.

É evidente o impacto dessas transformações no desempenho humano. É a força de

trabalho que deverá estar apta a promover as mudanças no ambiente organizacional, o que

requer esforço permanente de readaptação e de assimilação de novos conhecimentos. São

maiores as exigências de qualificação pessoal para assumir desafios, novas

responsabilidades e riscos e de flexibilidade para conviver com a instabilidade. O fator

humano, neste contexto, constitui a força vital para a realização do empreendimento

empresarial. Como conseqüência, os problemas de equacionamento das necessidades

humanas não se esgotam com a aparente simplicidade de manter os que apresentam bom

desempenho e substituir aqueles que não correspondem.
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A produtividade da força de trabalho terá de ser considerada em simultaneidade

com o equacionamento de uma série de variáveis, tais como mercado, novas aplicações

tecnológicas, matéria-prima, mudanças organizacionais, mudanças nos conteúdos dos

cargos, novas abordagens de mercado, facilidades e dificuldades de mão-de-obra,

competitividade, escassez de recursos diversos, que impõem iniciativas criativas e

inovativas.

Toda essa movimentação da empresa para manter-se atualizada e bem-sucedida é o

resultado de decisões tomadas e de ações operacionalizadas. E decisões são tomadas por

pessoas e praticadas por pessoas. Portanto, são as pessoas que promovem as mudanças

para manter a empresa em ritmo evolutivo. Isto significa que o sucesso da empresa apóia-

se fundamental e insubstituivelmente na competência, na capacidade inovadora e no

desempenho positivo da sua força de trabalho.

No artigo de Moller (2004), é dada uma ênfase aos gerentes, quando ele ressalta a

importância de estimular o desenvolvimento pessoal dos empregados. “Os gerentes devem

investir na realização de seus funcionários para que estes sejam capazes de assumir o

poder e as responsabilidades delegadas”.

Praticamente toda a literatura dedicada a forma pela qual as empresas podem se

desenvolver e sobreviver nos dias de hoje tem como foco principal o papel do gerente, do

líder.

A atenção é sempre dedicada ao desempenho gerencial: como os gerentes se

comportam, qual o estilo que adotam, o que devem fazer para motivar seu pessoal, como

podem delegar poderes aos seus funcionários, como lidam com o estresse e com o tempo,

como criam um equilíbrio entre trabalho e vida privada, como podem se organizar,

planejar, viajar, ter qualidade de vida.

Só o gerente não consegue atingir a plenitude de um trabalho, o sucesso de uma

empresa está determinado, principalmente, pelo comprometimento de todos os seus

integrantes. Por isso, pode ser uma boa idéia focalizar também o mundo dos empregados.

Durante os últimos anos, tem-se priorizado cada vez mais o lado “light” da

administração. Todos os especialistas concordam que as pessoas representam o bem mais

importante de uma empresa e acreditam que os funcionários têm um melhor desempenho

quando dispõe de mais poder para agir.

O gerente precisa ser um líder e ter o maior desempenho possível para passar

responsabilidades aos empregados. Uma boa liderança é uma condição necessária para

fazer com que as pessoas desempenhem com motivação suas tarefas. Com um
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desempenho favorável, o funcionário aumenta sua auto-estima e isso reflete na sua vida

privada.

Como foi citado anteriormente, não se chega ao sucesso só com a gerência. Se faz

necessário montar equipes dentro da empresa para juntos, empregados, gerentes e

empresários caminhem para implementar uma verdadeira parceria dentro da organização.

Acredito que esta é a melhor estratégia para se criar um negócio rentável, com clientes

satisfeitos, produtos e serviços de valor reconhecido e funcionários realizados e unidos.

Quando a empresa dá oportunidade para o desenvolvimento pessoal, ela pode atrair

e reter empregados capazes e competentes, e criar um ambiente em que todos estejam

motivados a dar o melhor de si.

De acordo com Kanaane (1994) é notório afirmar que as lideranças terão que

considerar tanto os aspectos subjetivos (necessidades, expectativas, sentimentos dos

funcionários) como as ações desempenhadas por sua equipe, como parâmetro para o

desempenho profissional eficaz. Ao adotar tal concepção, a gerência estará propensa a

assumir a administração voltada para o indivíduo.

Este enfoque considera o ser humano como o centro do processo de trabalho, pois é

através dele que a tarefa é executada, indicando também aspectos reforçadores e

facilitadores do desempenho individual e grupal, como por exemplo a valorização da

criatividade inovadora, estímulo a auto-avaliação, ênfase na maximização das

potencialidades, ou seja, a focalização do aspecto que proporcione ao indivíduo

autodesenvolvimento, levando-o buscar satisfação na realização de atividades adequadas a

sua pessoa.

Observa-se portanto, que a administração moderna terá que abdicar de valores

tradicionais, optando por uma abordagem mais humanista que traga, entre outros pontos, a

valorização de ser humano associada aos fatores organizacionais. Um enfoque que

valorize o despertar do potencial humano, uma administração centrada no indivíduo, que

tende a assumir um papel mais abrangente quanto ao cultivo da potencialidade e

capacidade humanas.

Para tanto, é preciso fazer frutificar valores e tendências que facilitem o alcance dos

objetivos organizacionais e dos objetivos e metas individuais, além de propiciar o

desencadear do processo de cooperação, comprometimento, interação e atuação em grupo,

amenizando competições interpessoais e intergrupais.



61

"A valorização do indivíduo requer posturas muito diferentes das até então praticadas,

requer mais ação e menos discurso, numa dimensão pró-ativa, favorável a assumir os

desafios impostos pelos tempos do seculo XXI" (Kanaane, 1994, p. 93). A administração

de Recursos Humanos deve ser mais valorizada, sistêmica e coesa não só pelos seus

profissionais, mas sobretudo pela cúpula diretiva da organização. No nível da empresa, a

implantação de sistemas participativos centrados no indivíduo é urgente. Só com

transparência e comunicação poderemos almejar a qualidade total nos processos

trabalhados.

E para que haja efetivo desenvolvimento na empresa, deve-se buscar, além do

aprimoramento técnico, desenvolver a competência pessoal a interpessoal dos

funcionários. Ao adotar tal postura, a empresa estará obtendo um melhor relacionamento

entre seus membros, com o intuito de aumentar a qualidade de vida no trabalho com

consequentes reflexos na vida social do indivíduo tais como: lazer, família, amigos, entre

outros aspectos.

Cabe aos líderes incorporarem ao seu papel profissional posturas mais flexíveis com

relação a sua equipe de trabalho; neste caso, a lógica encontrada na análise apenas da

situação organizacional, terá que dar lugar ao interesse nas pessoas, em seus anseios e

motivações.

Todo trabalho, embora simples, dá direito à pessoa que o executa a um respeito e

reconhecimento de suas habilidades e necessidades. O conceito de dignidade humana

rejeita a velha idéia de usar os empregados como instrumentos econômicos e máquinas

que quando param de funcionar podem ser facilmente trocadas. A motivação é essencial

para o bom funcionamento da empresa. Mesmo que tenha tecnologia e equipamentos de

ponta, se não tiver pessoas motivadas a colocá-los em uso, não funciona.

O enfoque da política de Recursos Humanos está no desenvolvimento. Sem ele as

pessoas estão impossibilitadas de atingirem níveis mais altos de competência e realização.

Segundo Drucker (1997), é um grande engano da administração de pessoas pressupor

que elas não querem trabalhar e que tendem a atender suas satisfações fora do trabalho.

Mas ao contrário, diz que, a teoria das relações humanas reconhece que o recurso humano

é um recurso específico, contrariando a visão mecanicista de que o ser humano reage

apenas a estímulos monetários.

A valorização dos recursos humanos é uma das chaves do sucesso de muitas

empresas. Com isso, consegue-se funcionários mais comprometidos e melhorias

operacionais, usando ferramentas simples, como a criatividade de seu pessoal.
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É preciso entender as pessoas como indivíduos que buscam atender suas

necessidades, alcançar objetivos pessoais, ter vidas gratificantes, fazer de fato a diferença

e encontrar um sentido de satisfação em seus empregos e em suas vidas pessoais. A partir

desse entendimento, os gestores poderão delegar responsabilidades com muito mais

segurança e flexibilidade (Silberman & Hansburg, 2001).

Em favor dos colaboradores as organizações modernas analisam as habilidades

dos funcionários e encontram um lugar na organização em que essas competências

possam se aplicadas.

Como considera Somoggi (2000) se essas aptidões não estiverem em sintonia aos

seus interesses, há grandes chances dele sentir-se insatisfeito.

2.5 Conclusões

Neste capítulo, mencionamos os conceitos teóricos da cultura organizacional,

fizemos um breve histórico sobre a qualidade, relatamos algumas considerações

importantes sobre o desempenho em relação aos recursos humanos na valorização do

Capital Humano na organização e trabalhamos os modelos utilizados para a realização

desta pesquisa, entre eles o modelo que caracteriza o perfil da cultura e o outro modelo

para medir o nível de qualidade da cultura organizacional. Trabalhamos também, o

desempenho dos colaboradores, onde se verifica que o desempenho é um dos fatores

indispensáveis para o sucesso de uma empresa e para que isto aconteça se faz necessário

que se invista no capital humano, dando-lhe oportunidade para que se atinja um

desempenho satisfatório.

Nesta pesquisa é usado o modelo de Cameronn e Quinn (1996), que trabalha os

quatro tipos de cultura adotados no modelo de tipologia cultural: cultura Clã, cultura

Inovativa, cultura Mercado e cultura Hierárquica, onde se define o elemento do perfil

cultural. Os autores fazem uso do modelo para a gerencia da qualidade total, onde se

evidencia diversos aspectos da gestão da organização, adicionando aos valores culturais,

classificando em quatro estágios quanto ao seu nível de cultura de qualidade, que são:

Status Quo, Detecção de Falhas, Prevenção de Erros e Qualidade Perpétua Criativa.
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Em relação ao desempenho dos colaboradores é utilizado um questionário que

aborda dezessete proposições, onde dez correspondem aos indicadores de desempenho e

sete mediadores de desempenho. Os critérios de desempenho são baseados no Sistema de

Gestão do Desempenho Humano da UFRN, com adaptações para o setor hoteleiro.
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Capítulo 3

Metodologia da Pesquisa de Campo

Neste capítulo será apresentada a metodologia adotada na presente pesquisa. Serão

caracterizados aspectos metodológicos, tais como: determinação da pesquisa, população e

amostra estudada, instrumento de coleta de dados, etapas da pesquisa e técnicas de análise dos

dados.

Richardson (1999) apud Sá (2002, p. 36), define metodologia como sendo os

procedimentos e regras utilizadas e estabelecidas a fim de atingir um determinado objetivo.

Esta pesquisa pretende identificar o perfil da cultura organizacional e o estágio da

cultura de qualidade no Pestana Natal Hotel e sua relação com o desempenho dos seus

colaboradores. Utilizou-se dados subjetivos na forma de percepções das pessoas que tem

cargo de gerentes deste hotel. Espera-se que esses dados forneçam parâmetros para que se

defina não só a sua cultura atual, como também a ideal. Além disso, espera-se também captar

informações necessárias para definição de novas estratégias administrativas a fim de melhorar

a qualidade e desempenho deste hotel.

O Pestana Natal Hotel está localizado na via costeira na grande Natal.

Com as informações levantadas espera-se, além de traçar inicialmente o perfil da

cultura organizacional do hotel pesquisado, identificar a cultura de qualidade, deseja-se

apresentar subsídios que possam diante da transformação organizacional contribuir para que

se atinja um melhor desempenho.

3.1 Delineamento da pesquisa

O estudo proposto caracteriza-se como exploratório, por se tratar de abordagem pouco

estudada, apresenta-se também como descritivo e correlacional, pois procura-se descrever os
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perfis culturais do Natal Pestana Hotel, a possibilidade de mudanças na cultura da

organização levando em consideração as características pessoais e profissionais dos

respondentes e as características do hotel.

“As investigações exploratórias são realizadas em área na qual há pouco conhecimento

acumulado e sistemático. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipótese que todavia

poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”. Vergara (1997, p. 45).  Para Richardson

(1985, p. 26), enquadram-se como “Estudos exploratórios, quando não se tem informação

sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno” e “Estudos descritivos, quando se

deseja descrever as características de um fenômeno”. Segundo Santos (2002, p. 26), a

caracterização das pesquisas exploratórias é definida como: “Explorar é tipicamente a

primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou

fenômeno”.

De acordo com Cervo (1996, p. 49), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los.

Procura descobrir, com a precisão possível, a freqüência com que um fenômeno

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características.

Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política,

econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo tomado

isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas.

3.2 População e Amostra Estudada

O universo ou população de uma pesquisa é definido por Richardsom (1999) apud Sá

(2002, p. 38), como sendo um conjunto de elementos que possuem determinadas

características e a amostra como qualquer subconjunto deste universo.

População é o conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) que possuam as

características que serão objeto de estudo. Amostra é uma parte dessa população, escolhida

segundo algum critério de representatividade, que pode ser probabilística (aleatória simples, a

estratificada e a por conglomerado) ou não-probabilística (por acessibilidade ou por

tipicidade). Vergara (1997, p. 48).
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 O termo população, usado no sentido vulgar, indica apenas um conjunto de pessoas

que habita determinada área geográfica. Em pesquisa o conceito é mais amplo. Designa a

totalidade de indivíduos que possuam as mesmas características, definidas para um

determinado estudo. Rudio (1986, p. 60). Segundo ainda o mesmo autor Rudio (1986) afirma

que “amostra é, portanto, uma parte da população selecionada de acordo com uma regra ou

plano”.

O universo desta pesquisa abrange os setores existentes no Natal Pestana Hotel,

localizado na via costeira em Natal no estado do Rio Grande do Norte. A população alvo

consta de colaboradores subordinados e gerentes dos setores.

Quanto às características da amostra desta pesquisa, ela é probabilista, aleatória

simples (onde cada elemento da população tem uma chance de ser selecionado). A pesquisa

de campo foi realizada no período de junho de 2004.

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados

Esta parte tem como objetivo obter as informações necessárias para a realização da

pesquisa. Os dados sobre o Hotel objeto da presente pesquisa foram obtidos através de

questionários aplicados aos colaboradores do Hotel.

O leitor deve ser informado como foram obtidos os dados necessários para detalhar e

pesquisar o problema. Vergara (1997, p. 52).

Procedimentos de coletas são os métodos práticos para juntar as informações

necessárias à construção dos raciocínios em torno de um fato/fenômeno/processo. Na

verdade, a coleta de dados de cada pesquisa terá peculiaridades adequadas àquilo que se quer

descobrir. Mas é possível apontar alguns procedimentos-padrão, comumente utilizados, aos

quais se fazem às adaptações de espaço/tempo/matéria necessárias às exigências de cada caso.

Santos (2002, p. 29).

O instrumento utilizado para coletar os dados desta pesquisa será feita com dados

obtidos através de questionário padronizado por Cameron e Quinn já aplicado por diversos

estudos (Santos, 2000, Teixeira, 2001, Sá 2002 e Silva 2002), com as adaptações para o setor

hoteleiro.
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Para tanto estruturou-se um questionário composto por quatro partes de acordo com o

anexo 1: 1ª) Coleta de dados sobre o meio de hospedagem; 2ª) coleta de dados pessoais e

profissionais do respondente; 3ª) a terceira parte é formada por um conjunto de 24

proposições competitivas, capazes de gerar os perfis culturais na perspectiva do respondente,

ou seja, através do Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) que operacionaliza

o Modelo dos Valores Competitivos, representando os elementos do perfil cultural atual e

ideal do tipo Clã, Inovativo, Mercado e Hierárquico. E está dividida em duas colunas, uma

referente a cultura atual e outra referente a cultura ideal.

Através de seis indicadores, o Organizational Culture Assesment Instrument, capta

dados referentes aos elementos do perfil cultural da organização, a saber: 1) características

dominantes; 2) liderança organizacional; 3) gerenciamento de pessoas; 4) união

organizacional; 5) ênfase estratégica e 6) critérios de sucesso. Cada indicador apresenta quatro

afirmações a cada uma representa um elemento específico do perfil cultural: 1) a afirmação A

– o elemento Clã, 2) a afirmação B – o elemento Inovativo, 3) a afirmação C – o elemento

Mercado e 4) a afirmação D – o elemento Hierárquico. 4ª) a quarta parte do instrumento é

composta de oito proposições, também competitivas, com capacidade de diagnosticar os

estágios da cultura de qualidade atual e ideal em cada departamento do hotel, ou seja, Status

Quo, Detecção de Falhas, Prevenção de Erros e Qualidade Perpétua Criativa. O instrumento

operacionaliza o conceito de competição do modelo de Cameron e Quinn. Em cada um dos

oito itens, nos quais, seis medem o perfil cultural e dois medem o nível de cultura da

qualidade, existem quatro alternativas, nas quais o respondente irá distribuir classificando em

1º, 2º, 3º e 4º por ordem de preferência, não se permitindo a repetência da classificação.

 No modelo original o respondente atribui valores para as afirmações, cujo somatório

precisa ser igual a 100 para cada indicador, tanto da coluna que representa o perfil atual

quanto na coluna do perfil ideal para o meio de hospedagem. No entanto, em virtude das

dificuldades dos respondentes para completar o questionário desta pesquisa optou-se por

modificar o valor do somatório de 100 para 1º, 2º, 3º e 4º, para cada indicador.

Vale salientar que a exigência de que seja utilizada a classificação (1º, 2º, 3º e 4º)

serve para operacionalizar a competição dos valores que é o elemento essencial do modelo

adotado. Por exemplo, se o respondente valoriza um item de um dos indicadores que julga ser



68

o mais representativo da cultura de sua organização com seis, os outros itens competirão pelo

valor restante.

A gerência geral do hotel forneceu uma relação com a quantidade e os nomes dos

setores existentes no hotel, assim como a quantidade de colaboradores e chefes de por setor,

os quais estão demonstrados na Tabela 3.1 a seguir. Os termos citados na tabela são os termos

usados no hotel que está sendo estudado.
TABELA 3.1
Distribuição da Amostra de Acordo com os Setores do Hotel

SETORES
Número
Chefias

Número total
Colaboradores

ROOMS
Recepção 01 16
Governança 01 36
Reserva 01 03
Guest Relations 02
Eventos 01 01

DEPTº F & B 01
Adm e F & B 01
Lobby Bar 03
Restaurante 22
Deck Bar 06
Mini Bar 01
Room Servi 04
Banquetes 02
Cozinha Central 22
Refeitório 01
Steward 11

TELEFONIA
Telefone 03

MOD
Heath Club 12

A & G
Gerencia Geral 01 02
Recursos Humanos 01 02
Controladoria 01 06
Contabilidade 03
Custos 03
Suprimentos 02
Auditoria 07
Segurança 01 16
Informática 01

MARKETING
Marketing 01 02

P.O & M
P.O & M 12
TOTAL 10 201
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Com o intuito de conseguir retirar a amostra desta pesquisa, foram solicitados à

gerencia geral, a lista dos diversos setores do hotel com seus respectivos chefes e a quantidade

de colaboradores que existem nos mesmos.

A coleta dos dados desta pesquisa foi feita em duas etapas, inicialmente com dados

primários obtidos através de questionário já aplicado por Cameron e Quinn em diversos

estudos, com as adaptações necessárias para o setor hoteleiro dividido em duas categorias, ou

seja, um instrumento para os Chefes de Departamento e outro para os Colaboradores, com o

intuito de descobrir o perfil e o nível da cultura organizacional de cada departamento. Este

instrumento encontra-se no Anexo A e é composto de três partes: Na primeira, constam

indagações sobre características pessoais e profissionais do respondente; a segunda parte é

formada por um conjunto de vinte e quatro proposições competitivas, capazes de gerar os

perfis culturais atuais e ideais na perspectiva do respondente, ou seja, a cultura Clã, Inovativa,

de Mercado e Hierárquica. A terceira parte do instrumento é composta de oito proposições,

também competitivas, com capacidade de diagnosticar os estágios da cultura de qualidade

atual e ideal em cada departamento, ou seja, Status Quo, Detecção de Falhas, Prevenção de

Erros e Qualidade Perpétua Criativa. O instrumento operacionaliza o conceito de competição

do modelo de Cameron e Quinn. Em cada um dos oito itens, nos quais, seis medem o perfil

cultural e dois medem o nível da cultura de qualidade, existem quatro alternativas, nas quais o

respondente irá distribuir priorizando a ordem de classificação de 1º a 4º para cada item, tanto

na coluna que trata o momento atual, quanto na coluna que mostra o que seria ideal para cada

departamento.

Os questionários, junto com uma carta esclarecedora que se encontra no Anexo B para

que os respondentes preenchessem seus respectivos instrumentos junto a pesquisadora, foram

entregues em cada setor. Esses questionários foram assim distribuídos em cada setor: um para

o Chefe e para os demais colaboradores do setor, que tinham sido escolhidos através de uma

amostra aleatória em cada setor.

A pesquisadora coletou, pessoalmente, os questionários aplicados em oito setores do

Pestana Natal Hotel, os quais perfizeram um total de 133 instrumentos recebidos dos 201

possíveis, distribuídos a oito gerentes, doze chefes e cento e treze colaboradores. O restante da

população em estudo (68 colaboradores) se encontrava de férias ou participando de cursos.
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A segunda etapa desta coleta de dados, foi operacionalizada através do questionário

que diz respeito ao desempenho dos colaboradores do hotel. Este desempenho é abordado em

dezessete proposições, onde dez correspondem aos indicadores de desempenho e sete

mediadores de desempenho perfazendo um total de dezessete proposições. Assim, para cada

percepção correspondente aos indicadores de desempenho, foram associados seis valores para

a escala de avaliação 1 (completamente insuficiente), 2 (insuficiente), 3 (baixo do esperado),

4 (dentro do esperado), 5 (cima do esperado) e 6 (melhor possível). Para cada percepção

correspondente aos mediadores de desempenho, foram associados seis valores para o grau de

interferência, (dificulta) a (ajuda) na escala de 1 a 6 respeitando o grau de aproximação. As

questões referentes ao desempenho foram baseadas nos critérios de desempenho existentes no

Sistema de Gestão do Desempenho Humano da UFRN. Critérios usados para avaliar o

desempenho dos funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O questionário foi adaptado para setor hoteleiro e aplicado através do contato direto e

individual com os colaboradores que fazem parte do quadro funcional do Pestana Natal Hotel.

A equipe constava de 4 componentes com grande experiência em trabalhos de levantamento

de dados, incluindo a própria autora da dissertação. Este método foi escolhido por serem

menores as chances de o entrevistado responder erroneamente, ou deixar algumas perguntas

sem respostas. A pesquisa foi realizada no período de 21/06/04 a 02/07/04, durante todos os

dias da semana nos períodos matutino, vespertino e noturno devido às escalas dos turnos dos

colaboradores do hotel.

O próprio pesquisador, ou pessoas especialmente treinadas por ele,

aplicam o questionário diretamente. Dessa maneira, há menos

possibilidades de os entrevistados não responderem ao questionário ou

deixarem alguma pergunta em branco. No contato direto, o

pesquisador pode explicar e discutir os objetivos da pesquisa e do

questionário, responder dúvidas que os entrevistados tenham em certas

perguntas. (Richardson, 1999, p. 196).



71

3.4 Etapas da pesquisa de campo

O trabalho foi desenvolvido com levantamento e confirmação dos dados, em seguida a

distribuição e posterior coleta dos questionários junto à população estudada.

3.5 Técnicas de análise dos dados

Existem duas maneiras de tratar os dados, podendo ser de forma quantitativa, ou seja,

utilizando-se de procedimentos estatísticos, que podem ser paramétricos ou não-paramétricos;

ou de forma qualitativa, codificando-os e apresentando-os de maneira mais estruturada e

subseqüentemente, analisando-os. Pode-se também usar as duas formas em um mesmo

estudo. Vergara (1997, p. 57).

Segundo Ferrari (1982, p. 174), a finalidade do tratamento dos dados “é estabelecer

critérios de ordem e de classificação, para que os dados possam ser analisados”.

Nesta pesquisa, os dados serão analisados de forma quantitativa, portanto, para cada

questão serão utilizadas técnicas estatísticas adequadas às características dos dados e a

perspectiva da questão. Inicialmente, na primeira parte do instrumento de pesquisa, as

questões serão tratadas através de estatística descritiva, a fim de caracterizar a população

estudada.

Os dados coletados foram analisados, visando apresentar resposta às questões geral e

às suas sub-questões específicas e relevantes ao problema de pesquisa.

A questão geral foi respondida por meio da análise e interpretação das respostas das

questões específicas, nas quais foram utilizados, principalmente, procedimentos e técnicas

quantitativas, tais como análise de “clusters”, análise de correlação de Spearman, teste T,

correlação e análise de variância, conforme a natureza da questão de pesquisa e a forma de

medir as variáveis.

Por se tratar de um estudo exploratório onde estão sendo procuradas possíveis relações

entre as variáveis, nesta pesquisa foram apresentados resultados de análise de significância a

0,10 ou menos, os quais foram considerados válidos. O nível exato para cada teste de
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estatística é apresentado, para que o leitor possa melhor avaliar os resultados, conforme seus

próprios critérios. O nível de significância de 0,10 embora considere liberal, foi adotado a fim

de deixar visíveis resultados que poderão evitar rejeição de possíveis relações existentes, que

poderão servir de base para futuros estudos.

Os perfis culturais procurados na primeira questão específica de pesquisa foram

identificados através do tratamento proposto por Cameron e Quinn para dados coletados sobre

cada colaborador, pelo instrumento de avaliação de cultura organizacional retirados da

segunda parte do questionário. Esses dados são provenientes de seis questões, numeradas de 1

a 6, que tratam especificamente do perfil cultural atual e ideal. Foi calculado o perfil cultural

de cada um dos setores, os quais podem ser comparados ao perfil geral do hotel como um

todo, representado pela média geral do perfil de todos os setores. Para facilitar à interpretação

dos resultados desta análise a ordem dos valores originais assinalados pelos respondentes

foram invertidos para que quanto maior o valor maior seja a presença deste elemento na

cultura. Subsequentemente, os setores foram divididos em grupos de perfis culturais

semelhantes por intermédio de análise de “clusters”.

Para responder à segunda questão específica, que identifica os níveis de qualidade da

cultura organizacional do hotel, conforme critérios de Cameron, os níveis de qualidade da

cultura foram identificados mediante o modelo de quatro estágios da cultura de qualidade

organizacional desenvolvido por Cameron. Foram tratados os dados coletados sobre cada

colaborador pelo instrumento de avaliação do nível de qualidade da cultura organizacional,

retirados da terceira parte do questionário, composta de duas questões que tratam

especificamente do nível de qualidade da cultura organizacional, atual e ideal.

Para identificar a relação entre características pessoais e profissionais com o perfil

cultural e níveis de cultura da qualidade que responde a terceira questão específica, foram

utilizadas as questões de números de um a doze do questionário para os colaboradores, nos

quais foram efetuadas técnicas de análise de correlação, análise de variância e teste-T,

conforme o nível de mensuração dos dados entre as características pessoais/profissionais, os

elementos dos perfis culturais encontrados na primeira questão específica e os níveis de

qualidade da cultura organizacional encontrados na segunda questão específica.

Para responder a quarta questão específica, que procura saber quais as diferenças e

semelhanças entre as características da cultura organizacional e níveis hierárquicos, foi testado
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com o uso do teste-T, quando for a comparação entre dois grupos, e a análise de variância,

quando for a comparação entre mais de dois grupos. As medidas das características da cultura

organizacional foram determinadas pelos valores calculados nas questões de pesquisa um e

dois, citados acima. Já os grupos, foram determinados pelo número de setores do hotel e os

níveis hierárquicos compreendidos por gerentes e colaboradores subordinados.

Para a identificação da relação entre desempenho e as características culturais dos

departamentos, objetivo da quinta questão específica, dois caminhos foram seguidos. No

primeiro, foi calculada uma variável de desempenho global resultante da média de dezessete

perguntas referentes ao desempenho dos colaboradores onde cada colaborador foi analisado

pelo seu chefe numa escala de 1 a 6. Esta variável, juntamente com respostas as questões sobre

o perfil da qualidade da cultura, foram submetidas a técnicas de analise de correlação de

Spearman. O segundo foi uma análise por grupos de colaboradores conforme seus níveis de

desempenho. Foi aplicada a técnica de análise de “clusters” para formar os grupos e,

subsequentemente, aplicada a técnica de análise de variância para identificar diferenças entre

os grupos de desempenho conforme suas percepções das características da cultura.

Para responder a sexta questão específica, que procura saber qual a relação entre perfis

culturais e níveis de cultura de qualidade no hotel, foi testado através do uso de correlação de

Spearman. As variáveis que foram analisadas são os quatro elementos do perfil cultural e os

quatro níveis da cultura de qualidade tratada nas questões de pesquisa um e dois, acima.

3.6 Conclusões

A metodologia utilizada se apresentou satisfatória, pois possibilitou a coleta e análise

dos dados de forma ágil e eficiente. O instrumento de coleta de dados foi bem estruturado de

forma que possibilitou ao entrevistado a compreensão necessária ao seu preenchimento,

ocasionando assim um baixo padrão de não-respostas.

O não-cumprimento da totalidade do plano amostral, já citado anteriormente, foi

principalmente devido à ausência dos colaboradores do hotel que se encontravam de férias ou

participando de treinamento.
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Capítulo 4

Resultados da Pesquisa de Campo

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise dos dados obtidos através da

pesquisa realizada junto à amostra dos colaboradores do Pestana Natal Hotel através de

questionários, assim como a interpretação de seus resultados. Neste sentido, este Capítulo

será dividido em três tópicos. No primeiro, serão apresentados os resultados que permitirá

a análise descritiva do hotel, no segundo serão apresentado o teste de validade e precisão

do instrumento utilizado para mensurar a variável cultura organizacional. O último, será

composto pelos resultados encontrados ao se tentar responder as questões de pesquisa, para

descobrir o perfil e os níveis de qualidade das culturas atuais e ideais nos departamentos do

hotel, visando aumentar seu desempenho.

4.1 – DESCRIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS E SEUS COLABORADORES

Os questionários foram aplicados a 133 colaboradores de oito setores do Pestana

Natal Hotel, distribuídos a oito gerentes, doze chefes e cento e treze colaboradores

subordinados.

4.1.1 – CARACTERIZAÇÃO DO PESTANA NATAL HOTEL

O Natal Pestana Hotel & Resort, foi inaugurado em 2001, na Via Costeira, Km 11,

em Ponta Negra, Natal/RN. Gozando de privilegiada localização: são 120 metros de praia

banhável e semiprivada.

O hotel é um empreendimento do Grupo Pestana.

Atualmente, o hotel possui 189 apartamentos, 04 suítes executivas, 01 suíte

presidencial, elevador panorâmico, parque aquático, serviço 24 horas, área de jogos, bar
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panorâmico e restaurante temáticos. Fitness center completo, sauna e massagens, kids

club, serviço de praia, passeios de buggy, centro de convenções para 600 pessoas (*),

business center. O Hotel dispõe de modernas instalações e equipamentos sofisticados,

sendo enquadrado na categoria 5 ESTRELAS LUXO SUPERIOR.

 Ressalta-se ainda que os clientes do Natal Pestana Hotel, em sua maioria, são

turistas estrangeiros. Clientela cativa durante todo o ano através de convênios com vôos

charteres provenientes principalmente de Portugal, Espanha, Escandinávia, Suécia e Itália.

A gestão do hotel, na parte operacional, é dividida em: Recepção, Governança,

Lavanderia, Reservas, Alimentos & bebidas, Telefonia e Recreação. Na parte

administrativa: Gerencia Geral, Recursos Humanos, Controladoria, Contabilidade,

Segurança, Informática e Marketing.

Inserido num setor onde a sazonalidade é acentuada, seu número de funcionários é

variável, contando neste período com 201 colaboradores, distribuídos em maior número

no setor de alimentos & bebidas, que inclui garçons, colaboradores da cozinha e padaria

(73 colaboradores), seguido de governança, com suas camareiras e assistentes de serviços

gerais (36 colaboradores). Estes segmentos representam mais da metade dos colaboradores

do hotel.

O acesso a fotos e maiores descrições é possível através da Homepage:

www.pestanahotels.com.br.

(*) A capacidade máxima é de 600 pessoas nos salões Praia Bela A + Praia Bela B. Há

mais 4 salas menores para eventos que comportam até 50 e 100 pessoas em cada auditório

(Madeira A e B, Algarves e Moçambique).

           Para a caracterização do hotel, foram usadas as seguintes variáveis: tempo de

atuação no mercado, tipo de razão social da empresa, tipo de administração, número de

colaboradores, número de unidades habitacionais (UH’s), se é integrante de uma cadeia

hoteleira, número de hotéis do grupo e número de hotéis no Brasil. Conforme observado na

Tabela 4.1.

http://www.pestanahotels.com.br/
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Tabela 4.1
Caracterização do Pestana Natal Hotel

VARIÁVEIS CARACTERIZAÇÃO

Tempo de atuação no mercado 03 anos

Tipo de razão social da empresa S. A.

Administração familiar Não

Números de colaboradores 201

Números de unidades habitacionais (UH’s), 189

Hotel faz parte de uma cadeia hoteleira Sim

Tipo de cadeia hoteleira Internacional

Número de hotéis do grupo 29

Número de hotéis no Brasil 06

Conforme pode ser observado na Tabela 4.2, o Pestana Natal Hotel, possui em seu

organograma os seguintes departamentos com seus respectivos números de colaboradores.

Tabela 4.2
Distribuição dos setores do Pestana Natal Hotel

DEPARTAMENTOS Nº COLABORADORES
Rooms

Recepção (Robson Dias) 16
Governança (Marilene dos Santos) 36

Reservas (Lena Campos) 3
Guest Relations 2

Eventos (Valdir Rodrigues) 0
External 0

Dept. de F&B (Linésio Duarte)
Adm e F&B 1
Lobby Bar 3

Restaurantes 22
Deck Bar 6
Mini Bar 1

Room Service 4
Banquetes 2

Cozinha Central 22
Refeitório 1
Steward 11
External 0

Telefonia
Telefone 3

Central de Atendimento 0
MOD

Lavanderia 0
Heath Club 12
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Continuação da Tabela 4.2
Distribuição dos setores do Pestana Natal Hotel

Business Centre 0
External 0
A & G

Gerencial Geral (Victor Salas) 2
Recursos Humanos (Edite Guimarães) 2

Controladoria (Marcos Grativol) 6
Contabilidade 3

Custos 3
Suprimentos 2

Auditoria 7
Segurança (Jean Clauber) 16

Informática 1
External 0

Marketing
Marketing (Ana Paula Vieira) 2

P.O & M
P.O & M 12
External 0

TOTAL DE COLABORADORES 201
Fonte: Natal Pestana Hotel

ACOMODAÇÕES E SERVIÇOS:

• 189 apartamentos, Parque aquático com 2 piscinas, Serviços 24 horas, Área de

jogos, Bar panorâmico e restaurantes temáticos, Fitness Center, Sauna e

massagens, Kids Club, Serviço de praia, Passeios de buggy, Business Center,

Centro de Convenções para 600 pessoas.

4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES DO HOTEL

As variáveis utilizadas para caracterizar os colaboradores do hotel foram as

seguintes: sexo, idade, naturalidade, estado civil, grau de instrução, função, tempo no setor

hoteleiro, tempo no hotel, tempo no setor que atua, participações em treinamentos, religião

e melhor setor para trabalhar.

A distribuição dessas variáveis, que caracteriza os colaboradores do hotel, está

apresentada nas Tabelas 4.3 a 4.9 relacionadas abaixo.
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Tabela 4.3
Sexo

Sexo
Freqüência Porcentagem Porcentagem

Valida
Porcentagem
acumulativa

Masculino 97 72,9 72,9 72,9
Feminino 36 27,1 27,1 100,0
Total 133 100,0 100,0

Verifica-se que na população desta pesquisa, 72,9% são do sexo masculino,

configurando uma grande maioria sobre a população feminina (27,1%).

 A idade média desses colaboradores está em torno de 29 anos. A população é

predominantemente formada por colaboradores que nasceram da Região da Grande Natal,

conforme pode ser observado na Tabela 4.4..

Tabela 4.4
Naturalidade

Regiões Freqüência Porcentagem
Porcentagem

válida
Porcentagem
acumulativa

Grande Natal 67 50,4 50,4 50,4
RN Interior 32 24,1 24,1 74,4
Norte/Nordeste 18 13,5 13,5 88,0
Centro Sul 16 12,0 12,0 100,0
Total 133 100,0 100,0

Em relação ao estado civil da população, a maioria (48,9%) é composta por pessoas

casadas. O percentual restante (51,1%), está distribuído entre solteiros (45,9%),

separados/desquitados (4,5%) e não respondeu (0,8%). Como pode ser observado na

Tabela 4.5.
                    Tabela 4.5
                        Estado civil

 Estado Civil Freqüência Porcentagem
Solteiro 61 45,9
Casado 65 48,9
Separado/Desquitado 6 4,5
Total 132 99,2
Não respondeu 1 ,8

     Total 133 100,0

Quanto ao grau de instrução dos colaboradores do hotel, uma grande parte da

população possui o 2º Grau completo (48,1%). Os 61,9% restantes estão distribuídos em 1º

grau incompleto (11,3%), 1º grau completo (15,0%), curso superior incompleto (14,3%),

curso superior completo (6,8%) e pós-graduação (4,5%).  De acordo com a Tabela 4.6.
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Tabela 4.6
Grau de instrução

Grau de Instrução Freqüência Porcentagem
Porcentagem

Válida
Porcentagem
acumulativa

1º grau incompleto 15 11,3 11,3 11,3
1º grau completo 20 15,0 15,0 26,3
2º grau completo 64 48,1 48,1 74,4
Curso superior incompleto 19 14,3 14,3 88,7
Curso superior completo 9 6,8 6,8 95,5
Pós-graduação 6 4,5 4,5 100,0
Total 133 100,0 100,0

Quando se trata de descrever a função da população estudada, 0,8% dos

colaboradores do hotel ocupam a função de chefia e 99,2% são constituídos de

colaboradores subordinados, conforme observado na Tabela 4.7.

Tabela 4.7
Cargo ou função exercida

Função exercida Freqüência Porcentagem
Gerente de Recursos Humanos 1 ,8
Chefe de Recursos Humanos 1 ,8
Gerente de Vendas e Reservas 1 ,8
Chefe de Reservas 1 ,8
Auxiliar de Reservas 2 1,5
Engenheiro de Manutenção 1 ,8
Assistente de Manutenção 1 ,8
Técnico em Manutenção 4 3,0
Eletricista 1 ,8
Marceneiro 2 1,5
Pintor 1 ,8
Coordenador de Segurança 1 ,8
Agente Patrimonial 3 2,3
Segurança 4 3,0
Salva-Vidas 3 2,3
Controller 1 ,8
Tesoureiro 1 ,8
Controlador de Custos 1 ,8
Contador 1 ,8
Assistente Financeiro 1 ,8
Assistente Contábil 1 ,8
Assistente de Contas a Pagar 1 ,8
Assistente de Contas a Receber 2 1,5
Escriturário 1 ,8
Caixa 3 2,3
Auditor 2 1,5
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Continuação da Tabela 4.7
Cargo ou função exercida

Comprador 1 ,8
Auxiliar de Almoxarifado 1 ,8
Almoxarife 1 ,8
Motorista 1 ,8
Técnico de Suportes 1 ,8
Chefe de Recepção 1 ,8
Mensageiro 4 3,0
Telefonista 1 ,8
Capitão-Porteiro 1 ,8
Recepcionista 2 1,5
Relações Públicas 1 ,8
Supervisor de Governança 2 1,5
Supervisor de Limpeza 3 2,3
Camareira 11 8,3
Auxiliar de Serviços Gerais 7 5,3
Gerente de Alimentos e Bebidas 1 ,8
Massoterapeuta 1 ,8
Coordenador de Recreação 1 ,8
Auxiliar de Recreação 5 3,8
Chefe de Steward 1 ,8
Steward 4 3,0
Chefe de Cozinha 1 ,8
Cozinheiro 10 7,5
Auxiliar de Confeitaria 1 ,8
Auxiliar de Refeitório 1 ,8
Maitre Executivo 1 ,8
Chefe de Restaurante 1 ,8
Supervisor de Restaurante 1 ,8
Garçom 16 12,0
Auxiliar de Garçom 3 2,3
Cumim 2 1,5
Barman 1 ,8
Auxiliar de Mini-bar 1 ,8
Order Taker 1 ,8
Total 133 100,0

Caracterizando o tempo no setor hoteleiro, verifica-se que os colaboradores

possuem em média 5,3 anos de atuação nesta atividade.

Ao se verificar o tempo médio que essa população tem no hotel, encontra-se o

seguinte resultado: Os colaboradores possuem em média 1,7 anos de trabalho nesta

unidade hoteleira.

Verificando o tempo de serviço no setor em que atua, a média é de 1,6 anos,

conforme dados da Tabela 4.8.
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          Tabela 4.8
         Tempo de serviço

Tempo de Serviço Quantidade Mínimo Máximo Média Desvio Padrão
Setor Hoteleiro 133 ,16 27,00 5,2868 5,1498
Hotel Pestana 133 ,16 3,00 1,7067 1,0203
Setor que atua 133 ,16 3,00 1,5647 ,9900

Verificando o tempo de serviço no setor que atua, demonstrado por freqüência em

cada setor, encontra-se o seguinte resultado: setor de recursos humanos- 1,5%; vendas e

reserva- 3,0%; manutenção- 6,8%; segurança- 8,3%; controladoria- 15,0%; recepção-

7,5%; governança- 15,8%; e alimentos e bebidas- 42,1%. Dados da Tabela 4.9

 Tabela 4.9
Setor em que trabalha
Setor em que trabalha Freqüência Porcentagem Porcentagem

Valida
Porcentagem
acumulativa

Recursos Humanos 2 1,5 1,5 1,5
Vendas e Reservas 4 3,0 3,0 4,5
Manutenção 9 6,8 6,8 11,3
Segurança 11 8,3 8,3 19,5
Controladoria 20 15,0 15,0 34,6
Recepção 10 7,5 7,5 42,1
Governança 21 15,8 15,8 57,9
Alimentos e Bebidas 56 42,1 42,1 100,0
Total 133 100,0 100,0

Chefes e colaboradores responderam também se já haviam participado de

treinamento relativo à função, sendo que 74,4% responderam positivamente e 25,6%,

negativamente. Conforme demonstrado na Tabela 4.10.

Tabela 4.10
Participou de treinamento

Participou
Treinamento Freqüência Porcentagem

Porcentagem
Valida

Porcentagem
acumulativa

Sim 99 74,4 74,4 74,4
Não 34 25,6 25,6 100,0
Total 133 100,0 100,0

             Em relação à religião, verifica-se que um número bem significativo da população

(66,2%) faz parte da religião católica. O restante (34,8%), está distribuído em: evangélica

(18,8%), sem religião (12,8%) e espiritismo (2,3%), como pode ser visto na Tabela 4.11.
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             Tabela 4.11
                Religião

Religião Freqüência Porcentagem
Porcentagem

Valida
Católica 88 66,2 66,2

Evangélica 25 18,8 18,8
Espírita 3 2,3 2,3
Não tem 17 12,8 12,8

Total 133 100,0 100,0

Quanto ao melhor setor de trabalho dentro hotel, 78,2% dos colaborados

escolheram o setor que atuam. O restante (21,8%) prefere outros setores assim distribuídos:

segurança (3,4%), recepção (51,7%), alimentos e bebidas (10,3%), setor administrativo

(17,2%), setor operacional (3,4%) e todo o hotel (3,4%). Conforme demonstrado na Tabela

4.12.

Tabela 4.12
Melhor setor para trabalhar

Melhor setor para
trabalhar

Freqüência Porcentagem Porcentagem
Válida

Porcentagem
acumulativa

Recursos Humanos 2 1,4 1,6 1,6
Vendas e Reservas 2 1,4 1,6 3,1
Manutenção 8 5,8 6,2 9,3
Segurança 8 5,8 6,2 15,5
Controladoria 14 10,1 10,9 26,4
Recepção 24 17,3 18,6 45,0
Governança 11 7,9 8,5 53,5
Alimentos e Bebidas 50 36,0 38,8 92,2
Administrativo 5 3,6 3,9 96,1
Operacional 1 ,7 ,8 96,9
Todo o hotel 4 2,9 3,1 100,0
Válidos 129 92,8 100,0
Perdidos 10 7,2
Total 139 100,0

4.2 – PREVISÃO E VALIDADE DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

“A precisão de um instrumento relaciona-se à capacidade do mesmo em obter

dados que representem a mesma característica do objeto investigado em cada utilização.”

(Crozatti, 1998, p. 107). Mais adiante, este mesmo autor fala que “a validade de um

instrumento de mensuração diz respeito ao objeto que este instrumento pretende medir”.

Reforçando este pensamento, Santos relata que:
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“Um processo de mensuração empírico envolve basicamente o estudo de

duas características principais: precisão e validade. Estes dois fatores são

essenciais para garantir a qualidade do instrumento de medida e,

consequentemente, dar suporte significativo aos resultados encontrados

com a investigação científica” (Santos, 1992, p. 115).

Contextualizando, para medir a cultura nos setores do Pestana Natal Hotel foi

utilizado o Instrumento de Mensuração de Cultura Organizacional (OCAI), recomendado

por Quinn e Cameron (1996), o qual foi examinado através de testes estatísticos em Santos

(2000, p. 72) que afirma que o modelo utilizado constitui um excelente ferramental para o

estudo e o diagnóstico da cultura nas organizações, por ser capaz de identificar diferentes

perfis culturais que são evidenciados pelas culturas clã, Inovativa, Hierárquica e de

Mercado, revelando precisão e validade. Esses testes reforçam a segurança para a

utilização do modelo OCAI nesta pesquisa.

4.3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

4.3.1 - PERFIL CULTURAL DOS SETORES DO PESTANA DE NATAL HOTEL.

Para responder a primeira questão específica de pesquisa, que trata dos perfis

culturais dos setores do hotel, foi utilizado o procedimento do modelo de valores

competitivos desenvolvido por Quinn e Cameron, conforme explicado anteriormente na

descrição da metodologia deste trabalho. Com respeito ao perfil cultural atual, os

resultados foram calculados para cada setor. Os valores adquiridos foram determinados

somando-se todos os pontos que os itens associados a cada cultura receberam e em

seguida, dividiu-se esta somatória por seis (número de itens contemplados no

instrumento). Uma vez calculados estes perfis atuais para os setores individuais, foi

determinado o perfil global do hotel como um todo, representado pelo valor médio dos

setores, cujos resultados estão apresentados na Tabela 4.13.

Na Tabela 4.13, estão demonstrados os perfis culturais atual e ideal, com destaque

nos elementos dos perfis que mais caracterizam o hotel como um todo, seus desvios-

padrões e a mudança desejada para se chegar ao perfil ideal. Essas mudanças almejadas,

que constituem a diferença entre os perfis ideal e atual para cada setor individual e do

hotel de forma global, também, estão demonstrados nesta Tabela.
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A diferença entre os perfis atual e ideal estatisticamente significantes, indica que o

grupo como um todo está desejando mudança na cultura do hotel.

Se a composição do perfil fosse igualmente representada pelos quatro elementos,

cada um teria um valor de 2,5. Como se pode observar na Tabela 4.13, os valores médios

sugerem que a cultura organizacional, ou seja, o conjunto de crenças e valores

predominantes hoje no hotel, de modo geral, é caracterizado pela cultura Clã (2,95) e pela

cultura Inovativa (2,63), e uma representação menos proporcional dos elementos das

culturas de Mercado (2,25) e Hierárquica (2,15). Verifica-se assim, hoje, um certo

equilíbrio entre os quatro elementos culturais, porém com maior tendência para as culturas

Clã e Inovativa.

Os perfis culturais, considerados ideais pelos respondentes, foram tratados de

forma semelhante ao perfil atual, ou seja, calculando-se o perfil ideal para cada setor e em

seguida o perfil global para o hotel como um todo. As diferenças entre os perfis atuais e

idéias representam as mudanças desejadas na cultura organizacional pelos colaboradores

dos diversos setores do hotel. Pôde-se perceber, observando-se o perfil global, a forte

tendência nos setores de aumentar de um perfil caracterizado como Clã e Inovativo para

um perfil cultural fortemente Clã e em segundo lugar, Inovativo.

No entanto, o perfil global do que seria o ideal para os colaboradores do hotel,

mostra um desejo de aumentar as características da cultura Clã (3,14) e da cultura

Inovativa (2,74) e uma redução do elemento da cultura Mercado (2,09). Quanto a cultura

Hierárquica (2,01), continua sendo o elemento cultural menos expressivo, tanto no perfil

atual quanto no perfil ideal, dos setores do Pestana Natal Hotel.

Tabela 4.13
Valore médio e desvio padrão dos elementos da cultura organizacional
Perfil Atual e Ideal – do Pestana Natal Hotel - RN

Atual Ideal Diferença entre
Atual e Ideal

Elemento
Valor
médio

Desvio
 padrão

Valor
 médio

Desvio
 padrão

Valor
médio

Clã 2,95 ,646 3,14 ,647 ,191*
Inovativo 2,63 ,402 2,74 ,427 ,116*
Mercado 2,25 ,499 2,09 ,519 -,167*
Hierárquico 2,15 ,574 2,01 ,522 -,141*
* Diferença entre Atual e Ideal significante a probabilidade menor que 0,01

É necessário salientar que as características da cultura global do hotel representam

as médias dos diversos setores que o compõem. As divergências entre os departamentos

podem ser explicadas pelo setor mais acentuado na sua cultura e o setor mais equilibrado.
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Porém, é necessário ressaltar que não há implicação de que um departamento é melhor que

o outro. Para se verificar a interpretação desta análise, as diferenças entre o perfil atual e o

perfil ideal bem como as mudanças desejadas para atingir o ideal para o hotel como um

todo, estão apresentadas na Tabela 4.13. As mudanças desejadas mostram a preferência

para uma cultura do tipo Clã/Inovativa, com relativamente menos ênfase no componente

de Mercado e notavelmente, menos destaque no componente Hierárquico.

As culturas Clã e Inovativa, como especificadas na tipologia de Cameron e Quinn

(1996, p. 16-21), são culturas que têm enfoques interno e externo respectivamente. Isto

indica que o hotel atualmente está trabalhando com visões para os ambientes interno e

externo. Estas duas culturas são caracterizadas pela flexibilidade.

Os valores extraídos no perfil ideal refletem uma forte tendência de continuar

trabalhando com uma cultura Clã, que enfatiza o trabalho em equipe, e com a cultura

Inovativa, que tem como característica ser dinâmica, empreendedora e criativa.

Pode-se, portanto, inferir que, hoje o hotel trabalha com uma cultura de enfoque

interno e uma de enfoque externo. Existe a preocupação no hotel em geral, de aumentar

em seu perfil a permanência nestes enfoques, melhorando o ambiente interno e externo.

4.3.2 - NÍVEL DE CULTURA DA QUALIDADE NOS SETORES DO HOTEL.

Para responder a segunda questão da pesquisa, que trata do nível de cultura da

qualidade baseado na proposta de quatro estágios defendida por Cameron e Quinn (1996,

p. 82), explicado anteriormente, dados foram coletados e analisados para identificar em

quais níveis de qualidade se encontram as culturas atual e ideal dos setores do hotel. Os

dados referem-se à qualidade, em relação aos produtos e serviços produzidos pelos setores

do hotel, bem como à qualidade do relacionamento com a clientela do hotel, ou seja,

turistas, fornecedores, sociedade em geral e colegas de trabalho. Os níveis globais de

qualidade atual e ideal e suas diferenças, que representam as mudanças desejadas no hotel

como um todo, estão apresentados na Tabela 4.14.



86

Tabela 4.14
Valore médio e desvio padrão de níveis de qualidade da cultura organizacional
Nível Atual e Ideal do Pestana Natal Hotel - RN
Elementos do Perfil Atual Ideal Diferença entre

Atual e Ideal
Nível de
qualidade

Valor
médio

Desvio
 padrão

Valor
 médio

Desvio
 padrão

Valor
médio

Status Quo 1,72 ,890 1,75 ,918 ,033
Detecção de Falhas 2,83 ,739 2,60 ,690 -,236*
Prevenção de Erros 2,48 ,633 2,60 ,606 ,120**
Qualidade Perpétua Criativa 2,95 ,907 3,03 ,899 ,082
* Diferença entre Real e Ideal significante a probabilidade menor que 0,01
** Diferença entre Real e Ideal significante a probabilidade menor que 0,05

Numa visão global do hotel com respeito à qualidade atual, os maiores valores

aparecem no nível mais alto, o de Qualidade Perpétua Criativa (2,95), que trabalha com

Melhoramentos Contínuos, tentando encantar e surpreender seus clientes, seguido pelo

nível de Detecção de Falhas (2,83), que tem como meta encontrar e corrigir os erros,

tentando consequentemente reduzir o desperdício.

Ao se tratar do nível de qualidade ideal, que seria para os colaboradores dos

departamentos a mudança desejada, os valores mostram uma visão positiva, já que

almejam melhorar o nível de Qualidade Perpétua Criativa passando de 2,95 na situação

atual para 3,03 na situação ideal. Esta cultura trabalha com melhoramento contínuo

(pequenas mudanças incrementais), com inovação (grandes e profundas mudanças), de

maneira a elevar constantemente os padrões correntes de performance. Outro dado

interessante é quando se constata a preocupação no nível de Prevenção de Erros, que tem

como meta chegar à perfeição, ou seja, nível zero de defeito, agradar e satisfazer seus

clientes. Na situação atual 2,48, na situação ideal 2,60. Ao contrário desta situação está o

nível de Detecção de Falhas, que era utilizado nos anos 70 e que tem como principal meta

encontrar e consertar erros. Observa-se neste nível uma diminuição da situação atual

(2,83) para a situação ideal (2,60). Já no nível de Status Quo, que se caracteriza por dar

pouca atenção à qualidade, nota-se uma ligeira tendência de aumento deste nível, da

situação atual (1,72) para situação ideal (1,75).
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4.3.3 - RELAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

COM O PERFIL CULTURAL E NÍVEIS DE CULTURA DA QUALIDADE .

Em resposta a terceira questão específica de pesquisa, procurou-se descobrir se o

perfil cultural e o nível de cultura da qualidade organizacional estão relacionados com

determinadas variáveis pessoais ou profissionais. Para se chegar às relações entre perfil

cultural e nível de cultura da qualidade organizacional atual e ideal e características

pessoais e profissionais dos colaboradores do hotel, foram consideradas as seguintes

variáveis: Idade, sexo, treinamento, grau de instrução, religião, naturalidade e setor de

trabalho. Como pode ser observado nas Tabelas 4.15 a Tabela 4.21.

TABELA 4.15
Correlação entre características pessoais e profissionais dos trabalhadores e percepção da
cultura organizacional dentro do Hotel Pestana de Natal
                Indicadores

Situação Idade

Tempo de
serviço no

setor
hoteleiro

Tempo de
serviço no
neste hotel

Tempo de
serviço no
setor que

atua

Tempo de
serviço na
gerencia

deste hotel
Perfil cultural
Situação Atual
Clâ ,267*
Inovativa
Mercado
Hierárquica -,238* -,175**
Situação Ideal
Clã ,161***
Inovativa -,888*
Mercado ,895*
Hierárquica
Nível de Qualidade
Situação Atual
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua
Criativa ,173** ,148***

Situação Ideal
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua
Criativa -,157***

* Significante a menos que 0,01
** Significante a menos que 0,05
*** Significante a menos que 0,01
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Como se observa na Tabela 4.15, das variáveis, as que dizem respeito à idade dos

colaboradores do Pestana Natal Hotel,  tempo de serviço no setor hoteleiro, tempo de

serviço neste hotel, tempo de serviço no setor que atua e tempo de serviço na gerencia

deste hotel. Os resultados de teste de análise de variância e correlação, indicam que quanto

mais elevada a idade do colaborador, menor é a percepção do perfil da cultura

organizacional existente atualmente no hotel, como aquele que está direcionado para o

elemento da cultura Hierárquica, revelando que quanto mais jovem, maior é a percepção

do perfil cultural atual do elemento da cultura Hierárquica. Nota-se então, que quanto mais

elevada a idade do colaborador, mais os colaboradores almejam desenvolver o elemento

da cultura Clã. Para o nível de cultura da qualidade organizacional do que seria ideal, os

mais idosos têm um desejo maior de trabalharem com o nível mais alto de qualidade, o

nível de Qualidade Perpétua Criativa.

Em relação ao tempo de serviço no setor hoteleiro, não foi detectado uma

correlação significativa. Outra relação existente é quanto ao tempo de serviço no hotel.

Verificou-se que os colaboradores que tem mais tempo de serviço, têm uma maior

percepção do elemento da cultura Hierárquica, mostrando que os colaboradores mais

jovens percebem mais o elemento da cultura Hierárquica. Em relação ainda ao tempo de

serviço no hotel, observou-se que quanto mais jovem estes colaboradores, mais tendem a

perceber que existe uma relação com dois elementos entre os perfis culturais ideais, que

são os da cultura Inovativa e Mercado. Nos colaboradores de maior tempo de serviço no

hotel, percebe-se um alto nível de cultura da qualidade. Os colaboradores mais jovens

percebem a presença do elemento da cultura Inovativa e os que têm mais tempo no serviço

acham que tem que ter uma ênfase maior no elemento Mercado. As pessoas com mais

idade preferem trabalhar menos com o elemento da cultura Inovativo e mais com o

elemento Mercado. Aqueles colaboradores com mais tempo de serviço no setor que atua,

percebem o nível alto de qualidade. De modo geral, os colaboradores mais jovens são mais

críticos.

Para verificar as diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas

características da cultura organizacional do Pestana Natal Hotel conforme sexo do

colaborador, foi feita uma correlação entre os perfis culturais atual e ideal e os níveis de

cultura da qualidade. Verificou-se que existe uma diferença: os homens, mais do que as

mulheres, acham que o nível de qualidade da cultura é considerado baixo, ou seja, o nível

de Status Quo e Prevenção de Erros são baixos. As mulheres, mais do que os homens,

sentem que o nível de qualidade da cultura é caracterizado como alto, ou seja, a Qualidade
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Perpétua Criativa é alta. É relevante lembrar que o nível que mais apresenta alta qualidade

é Qualidade Perpétua Criativa. Como mostra a Tabela 4.16

Tabela 4.16
Diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura
organizacional do Pestana Natal Hotel conforme o sexo do trabalhador
Situação Atual Sexo N Média* Sig.

Masculino 97 2,97
 Clã Feminino 36 2,91

Masculino 97 2,62
 Inovativa Feminino 36 2,65

Masculino 97 2,25
 Mercado Feminino 36 2,27

Masculino 97 2,15
 Hierárquica Feminino 36 2,15
Situação Ideal

Masculino 97 3,12
 Clã Feminino 36 3,22

Masculino 97 2,74
 Inovativa Feminino 36 2,74

Masculino 97 2,09
 Mercado Feminino 36 2,07

Masculino 97 2,02
 Hierárquica Feminino 36 1,95
Situação Atual

Masculino 97 1,79
 Status Quo Feminino 36 1,51

,100

Masculino 97 2,90
 Detecção de Falhas Feminino 36 2,65

,078

Masculino 97 2,45
 Prevenção de Erros Feminino 36 2,55

Masculino 97 2,83
 Qualidade Perpétua Criativa Feminino 36 3,27

,005

Situação Ideal
Masculino 97 1,82

Status Quo Feminino 36 1,56
Masculino 97 2,56

Detecção de Falhas Feminino 36 2,70
Masculino 97 2,63

Prevenção de Erros Feminino 36 2,52
Masculino 97 2,97

 Qualidade Perpétua Criativa Feminino 36 3,19
* Os valores podem variar entre 1 e 4 sendo quanto mais alto o escore, mais forte o conceito do grupo para
com o elemento.
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Para verificar se existe diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas

características da cultura organizacional do Pestana Natal hotel entre os colaboradores que

participaram de treinamento, observou-se que na situação atual, a cultura organizacional

está mais voltada para o elemento da cultura Inovativa. Ao se tratar da cultura

organizacional ideal que seria para os colaboradores do hotel a mudança desejada, os

valores mostraram uma visão positiva, já que almejaram atingir o elemento da cultura Clã,

isto em relação aos colaboradores que não participaram de treinamento. O grupo que não

participou de treinamento, preferiu uma cultura mais Clã e menos Mercado, em relação ao

grupo treinado. Ao avaliar o nível de qualidade, percebe-se que o grupo que participou de

treinamento julgou que o hotel é mais caracterizado pelo nível de cultura da qualidade, que

é o melhoramento contínuo, ou seja, Qualidade Perpétua Criativa. Já no grupo dos não

participantes, a Qualidade Perpétua Criativa é menos percebida.
TABELA 4.17
Diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura
organizacional do Hotel Pestana entre  treinamento do trabalhador
Situação Atual do perfil da cultura Treinamento N Média* Sig.

Sim 99 3,00
 Clã Não 34 2,83

Sim 99 2,67
Inovativa Não 34 2,51

,048

Sim 99 2,21
 Mercado Não 34 2,37

Sim 99 2,10
 Hierárquica Não 34 2,27
Situação Ideal

Sim 99 3,24
 Clã Não 34 2,87

,004

Sim 99 2,72
 Inovativa Não 34 2,80

Sim 99 2,04
 Mercado Não 34 2,22

,085

Sim 99 1,98
 Hierárquica Não 34 2,09
Situação Atual do nível de qualidade

Sim 99 1,65
 Status Quo Não 34 1,92

Sim 99 2,85
 Detecção de Falhas Não 34 2,77

Sim 99 2,45
 Prevenção de Erros Não 34 2,57
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Continuação da TABELA 4.17
Diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura
organizacional do Hotel Pestana entre  treinamento do trabalhador

Sim 99 3,03
 Qualidade Perpétua Criativa Não 34 2,72

,081

Situação Ideal
Sim 99 1,69

Status Quo Não 34 1,92
Sim 99 2,63

Detecção de Falhas Não 34 2,50
Sim 99 2,60

Prevenção de Erros Não 34 2,61
Sim 99 3,06

 Qualidade Perpétua Criativa Não 34 2,95
* Os valores podem variar entre 1 e 4 sendo quanto mais alto o escore, mais forte o conceito do
grupo para com o elemento.

Como se pode observar na Tabela 4.18, a variável analisada, referente ao nível de

instrução dos colaboradores do Pestana Natal Hotel, indica se existe diferenças e

semelhanças de características da cultura organizacional. Verificou-se que, no que diz

respeito à cultura dos elementos dos perfis atuais, que existem diferenças na maneira que

eles percebem os elementos da cultura. Porém, as diferenças não são suficientemente

claras para afirmar que há uma relação sistemática do nível de instrução com a percepção

do perfil cultural. Em relação ao elemento do perfil ideal, verificou-se que quanto maior o

nível de instrução, maior a importância atribuída ao elemento da cultura Inovativa.

Também nota-se que quanto menor o nível de instrução, menor é a tendência para

enfatizar mais o elemento da cultura Mercado. Quanto ao nível de cultura da qualidade,

para uma situação que seria atual, existe uma tendência dos grupos de grau de instrução

menor, julgar a qualidade da cultura mais do que os grupos com grau de instrução mais

elevado. Em relação à cultura de qualidade ideal, observa-se uma tendência dos

colaboradores de nível superior, em procurar desenvolver nível de qualidade maior dentro

do grupo. Os colaboradores de grau de instrução maior almejam mudança em relação ao

nível de qualidade, mais do que os de menor grau.

http://www.pestanahotels.com.br/
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TABELA 4.18
Diferenças e semelhanças de características da cultura organizacional no Hotel Pestana
conforme o nível de instrução dos colaboradores

           Grau de instrução

     Situação 1º
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perfil da Cultura Atual
Clã 2* 2
Inovativa
Mercado
Hierárquica 1, 5 5
Perfil da Cultura Ideal
Clã 1, 2 1, 2
Inovativa 1, 3 1, 2, 3, 6
Mercado 3, 4, 5
Hierárquica 5
Nível Qualidade Atual
Status Quo 5
Detectção Falhas 6 6 2, 6
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa
Nível de Qualidade Ideal
Status Quo 4 4 4
Detecção de Erros
Prevenção ede Erros 2, 3
Qualidade Perpétua Criativa 1 1
* O nível de instrução no cabeçalho da coluna é mais caracterizada pelo elemento na linha do que

o nível de instrução da coluna identificada, o nível de 0,10 ou menor.

Para verificar se existe diferenças e semelhanças de características da cultura

organizacional no Pestana Natal Hotel conforme a religião dos colaboradores, observou-se

que, a maneira que os colaboradores percebem o perfil cultural atual não influencia na

religião, como pode ser descrito na Tabela 4.19. No perfil cultural da situação ideal mostra

que os colaboradores evangélicos tendem a preferir o elemento da cultura Clã. Os que não

tem religião, estão mais direcionados para o elemento da cultura Inovativa, mais do que os

católicos e evangélicos. Em relação ao nível de qualidade atual, os católicos identificam o

nível de qualidade de Prevenção de Erros. Já os que não têm religião, acham necessário

que a qualidade ideal seja o nível de Qualidade Perpétua Criativa, que está ligada ao

melhoramento contínuo.



93

TABELA 4.19
Diferenças e semelhanças de características da cultura organizacional no Hotel Pestana
conforme a religião do trabalhador

             Religião
Características

Católica Evangélica Espírita Não tem

(1) (2) (3) (4)
Situação Atual
Clã
Inovativa
Mercado
Hierárquica
Situação Ideal
Clã 1, 4*
Inovativa 1, 2
Mercado
Hierárquica
Nível de Qualidade Atual
Status Quo
Detecção de Falhas 4
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa
Nível de Qualidade Ideal
Status Quo
Detecção de Falhas 4
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa 1, 2
* A religião no cabeçalho da coluna é mais caracterizada pelo elemento na linha do que a religião

da coluna identificada.
* Diferenças significantes a nível menor que 0,10.

         De acordo com os dados da Tabela 4.20, analisando a variável que diz respeito a

naturalidade dos colaboradores do Pestana natal Hotel, que visa identificar se existe

diferença ou semelhança da característica da cultura organizacional, verificou-se que o

pessoal do interior/RN na situação atual em relação ao perfil cultural, sentem mais a

presença do elemento da cultura Mercado do que o pessoal do Norte/Nordeste e Centro

Sul. Numa situação que seria ideal, o pessoal do Centro Sul almeja mais o elemento da

cultura Clã. O pessoal da Grande Natal e Norte/Nordeste demonstram uma tendência

preferencial para o elemento cultural Inovativo, mais do que o pessoal do interior. O

pessoal do interior acha que deve favorecer mais o elemento de Mercado e Hierárquico do

que os outros grupos.

Para o nível de cultura da qualidade do que seria a situação atual, o pessoal do

interior acha que é mais o Status Quo do que o pessoal da Grande Natal e estes acham que

é mais Prevenção de Erros do que o pessoal Norte/Nordeste. Em relação ao nível de

qualidade que seria ideal, nada foi mostrado.
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Tabela 4.20
Diferenças e semelhanças de características da cultura organizacional no Hotel Pestana

conforme naturalidade do trabalhador
Naturalidade

Característica
Grande Natal RN

 Interior
Norte/

Nordeste
Centro Sul

(1) (2) (3) (4)
Situação Atual
Clã
Inovativa
Mercado 3, 4
Hierárquica
Situação Ideal
Clã 1, 2, 3
Inovativa 2 2
Mercado 4 3, 4
Hierárquica 1, 4
Nível de Qualidade Atual
Status Quo 1
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros 3
Qualidade Perpétua Criativa
Nível de Qualidade Ideal
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa
* A naturalidade no cabeçalho da coluna é mais caracterizada pelo elemento na linha do que a

naturalidade da coluna identificada.
* Diferenças significantes a nível menor que 0,10.

A Tabela 4.21 demonstra as diferenças e semelhanças de características da cultura

organizacional, conforme setor de trabalho. Verificou-se que o perfil cultural atual,

segundo o grupo de manutenção, segurança e alimentos e bebidas, mais percebem a

presença do elemento Inovativo do que o grupo de governança. O grupo de Controladoria e

alimentos e bebidas, julgam que o elemento da cultura que tem maior foco é Mercado,

mais do que o grupo de segurança. Para os grupos governança e alimentos e bebidas a

cultura ideal deve ter maior foco no elemento Mercado, mais do que o grupo de recepção.

O grupo de recursos humanos acha que o elemento de Hierarquia deve ser mais forte do

que os grupos de vendas e reservas, manutenção, gavernança e alimentos e bebidas. Na

cultura atual o grupo de governança sente menos a presença do elemento Inovativo. Na

cultura que seria a ideal para o grupo de recursos humanos, existe um fato que chama a

atenção, que é o desejo de se ter uma influencia maior no elemento Hierárquico na cultura.

Em relação à qualidade atual, os grupos de recursos humanos e alimentos e bebidas,

percebem o nível de Status Quo mais presente do que o grupo de governença e segurança.

Dentro do setor de vendas e reservas sente-se mais a presença do nível de qualidade
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Qualidade Perpétua Criativa em relação aos outros setores. Também observou-se que esse

nível é menos presente no setor de recepção. Para o nível de cultura da qualidade que seria

ideal para os colaboradores, verificou-se que o grupo de recepção mostra um desejo para

atingir o nível de Prevenção de Erros, mais do que os outros setores e os setores de

recursos humanos e vendas e reservas se destacam pela sua visão da necessidade de

trabalhar com o nível mais alto de qualidade, visando atingir o nível de Qualidade Perpétua

Criativa.

TABELA 4.21
Diferenças e semelhanças de características da cultura organizacional no Hotel Pestana
conforme o setor de trabalho

Setor de trabalho

Característica
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Situação Atual
Clã
Inovativa 6, 7* 7 7
Mercado 4 4
Hierárquica 1
Situação Ideal
Clã 1
Inovativa 7
Mercado 6 6
Hierárquica 2, 3, 7, 8
Nível de Qualidade Atual
Status Quo 2, 4 4, 7
Detecção de Falhas 2 2
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa 1, 3, 5,

6, 7, 8
6 6 6

Nível de Qualidade Ideal
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros 2, 3, 4,

5, 7, 8
8

Qualidade Perpétua Criativa 6, 7, 8 3, 6, 7, 8
* O setor de trabalho no cabeçalho da coluna é mais caracterizada pelo elemento na linha do que

o setor de trabalho da coluna identificada.
* Diferenças significantes a nível menor que 0,10.

http://www.pestanahotels.com.br/
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4.3.4 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE CARACTERÍSTICAS DA
CULTURA ORGANIZACIONAL E NÍVEIS HIERÁRQUICOS.

Em resposta a quarta questão de pesquisa, procurou-se descobrir as diferenças e

semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura organizacional do

Pestana Natal Hotel conforme o nível hierárquico do colaborador. Porém, não foi

identificada nenhuma diferença entre os gerentes e subordinados em relação aos elementos

do perfil cultural atual.  No que seria ideal , os colaboradores desejam maior ênfase no

elemento de Mercado, mais do que os gerentes. Para verificar o nível de qualidade atual,

observou-se que os colaboradores sentem, mais do que os gerentes, que a cultura é

caracterizada pelo nível Qualidade Perpétua Criativa. Entretanto, para a situação ideal, o

grupo de colaboradores subordinados mostra um desejo de trabalhar nos níveis Status Quo

e Prevenção de erros, mais do que os gerentes. Enquanto que os gerentes mostram um

desejo de atingir o nível Qualidade Perpétua Criativa, mais do que os colaboradores

subordinados. Deste modo, verifica-se uma maior preocupação destes com a qualidade,

como pode ser observado na Tabela 4.22

Tabela 4.22
Diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura
organizacional do Hotel Pestana conforme o nível hierárquico do trabalhador

Características
Nível

Hierárquico N Média Sig.
Situação Atual

Gerente 21 3,09
 Clã Colaborador 112 2,93

Gerente 21 2,68
 Inovativa Colaborador 112 2,62

Gerente 21 2,19
 Mercado Colaborador 112 2,27

Gerente 21 2,03
 Hierárquica Colaborador 112 2,17
Situação Ideal

Gerente 21 3,35
Clã Colaborador 112 3,11

Gerente 21 2,83
Inovativa Colaborador 112 2,73

Gerente 21 1,91
Mercado Colaborador 112 2,12

,084

Gerente 21 1,90
 Hierárquica Colaborador 112 2,02
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Continuação da Tabela 4.22
Diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características da cultura
organizacional do Hotel Pestana conforme o nível hierárquico do trabalhador
Situação Atual

Gerente 21 1,42
 Status Quo Colaborador 112 1,77

,036

Gerente 21 2,66
Detecção de Falhas Colaborador 112 2,87

Gerente 21 2,54
 Prevenção de Erros Colaborador 112 2,47

Gerente 21 3,35
 Qualidade Perpétua Criativa Colaborador 112 2,87

,004

Situação Ideal
Gerente 21 1,40

Status Quo Colaborador 112 1,82
,027

Gerente 21 2,35
Detecção de Falhas Colaborador 112 2,64

,027

Gerente 21 2,76
Prevenção de Erros Colaborador 112 2,57

Gerente 21 3,47
 Qualidade Perpétua Criativa Colaborador 112 2,95

,003

* Os valores podem variar entre 1 e 4 sendo quanto mais alto o escore, mais forte o conceito do
grupo para com o elemento.

4.3.5 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO E AS CARACTERÍSTICAS
CULTURAIS.

Para responder esta pergunta foram usados dois métodos. No primeiro, criou-se

uma escala de avaliação (1 a 6), onde 1 = completamente insuficiente, 2 = insuficiente, 3 =

abaixo do esperado, 4 = dentro do esperado, 5 = acima do esperado e 6 = melhor possível,

composta de dez perguntas referentes ao desempenho. De modo geral, conforme Tabela

4.23, a avaliação de desempenho dos colaboradores do hotel realizada pelos gerentes

imediatos é percebida com favorável, atingindo o nível dentro do esperado aproximando

do nível acima do esperado. Porém, pelos valores mínimos, máximos e dos desvios-

padrões nota-se que existe variação entre os avaliados nos seus níveis de desempenho.
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Tabela 4.23
Avaliação do desempenho dos trabalhadores do Hotel Pestana pelos gerentes imediatos

 Indicadores de desempenho
Aval.
Min.

Aval.
Max.

Aval.
Média

Desvio
Padrão

Atendimento aos colegas 3 6 4,67 ,785
Atendimento aos superiores 3 6 4,90 ,928
Atendimento aos clientes externos 3 6 4,93 ,770
Cooperação 2 6 4,70 ,955
Aplicação de conhecimentos atualizados 2 6 4,64 ,921
Esforço no trabalho 2 6 4,76 ,958
Volume de trabalho 2 6 4,59 ,850
Cumprimento de prazos 3 6 4,65 ,789
Responsabilidade no exercício do cargo 3 6 4,75 ,837
Resultado geral do trabalho - qualidade 2 6 4,73 ,893
Índice aditivo de desempenho 3,10 6,00 4,73 ,690

* Nas medidas de desempenho 1 = Completamente insuficiente, 2 = Insuficiente, 3 = Abaixo do
esperado 4 = Dentro do esperado, 5 = Acima do esperado e 6 = Melhor possível.

Segundo a tabela 4.23 acima, dos indicadores analisadas, os que tiveram a avaliação média

mais alta foram: atendimento aos clientes externos (4,93), seguido do atendimento aos

superiores (4,90), demonstrando uma grande preocupação com os clientes e uma conduta

positiva no que se refere a hierarquia. Houve uma oscilação pequena entre o esforço no

trabalho (4,76) e responsabilidade no exercício do cargo, logo em seguida verifica-se um

empate no que diz respeito a resultado geral do trabalho – qualidade 4,73 com índice

aditivo de desempenho 4,73. Em relação à cooperação, a avaliação ficou em 4,70, em

seguida vem o atendimento aos colegas com 4,67 e por fim, aplicação dos conhecimentos

atualizados (4,64) com uma discreta diferença no item comprimento de prazos. Observa-se

ainda, uma diferença razoável quando se refere ao volume de trabalho (4,59).

Com respeito ao desempenho e as características da cultura organizacional a Tabela

4.24, mostra a correlação entre as características da cultura organizacional e os dez

indicadores de desempenho usados para medir o desempenho dos colaboradores do hotel,

bem como o indicador de desempenho geral. O resultado mostra que, o elemento Clã é o

que mais influencia, de forma positiva, no nível de desempenho dos colaboradores, ou seja,

quanto mais o colaborador sente o elemento Clã, maior é o seu nível de desempenho. Isto

foi mostrado pela correlação positiva do elemento Clã atual e medida de desempenho

geral, bem como sete dos dez indicadores individuais de desempenho. De modo geral, o

desempenho não se mostrou relacionado com o nível Inovação, sendo relacionado

positivamente apenas com dois dos dez indicadores de desempenho. O desempenho

mostrou-se negativamente relacionado com os elementos Mercado e Hierárquico, ou seja,

quanto mais o colaborador sente-se dentro de um ambiente focalizado no Mercado ou
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ambiente Hierárquico, seu desempenho tende a ser menor. Ao se tratar da cultura ideal o

único elemento que mostra relacionado positivamente com desempenho é a cultura Clã. As

outras correlações mostradas na tabela não são suficientes para afirmar que existe uma

relação entre desempenho hoje e os elementos Inovativo, Mercado e Hierárquico no futuro.

Ao analisar a relação entre desempenho e nível de qualidade da cultura

organizacional, o resultado não mostrou que existe uma relação entre desempenho e nível

de qualidade da cultura. Com respeito ao nível de qualidade ideal, que seria a qualidade

desejada pelos colaboradores do hotel, foram mostradas relações que sugerem que os

níveis de qualidade mais baixo são Status Quo e Prevenção de erros e estão relacionados

negativamente com alguns indicadores de desempenho. Por outro lado, o mais alto nível de

qualidade, que é o de Qualidade Perpétua Criativa, mostrou-se positivamente

correlacionado com quatro indicadores de desempenho, conforme pode ser observado na

Tabela 4.24.
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Tabela 4.24
Coeficientes de correlação entre características da cultura organizacional e indicadores de desempenho dos trabalhadores no Hotel Pestana
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Situação Atual
Clâ ,246* ,172*** ,268* ,240* ,247* ,206** ,207** ,220**
Inovativa ,222** ,161***
Mercado -,157*** -,220* -,267* -,192** -,229** -,204**
Hierárquica -,240* -,157** -,198** -,224** -,216** -,233** -,218**
Situação Ideal
Clã ,160*** ,270* ,167*** ,155***
Inovativa
Mercado -,277*
Hierárquica -,165***
Nível de Qualidade Atual
Status Quo
Detecção de Falhas ,154***
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa
Nível de Qualidade Ideal
Status Quo -,180*** -,183** -,167***
Detecção de Falhas -,166***
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa ,172*** ,222** ,171*** ,177***
* Significante a menos que 0,01
** Significante a menos que 0,05
*** Significante a menos que 0,10
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Uma outra forma de estabelecer relação entre desempenho e características da

cultura organizacional foi através da análise de “cluster”, pelo uso dessa técnica os

colaboradores foram classificados em três grupos conforme seu nível de desempenho.

As características dos grupos e o número de membros de cada um estão

apresentados na Tabela 4.25. Os três grupos são caracterizados respectivamente como : 1, 2

e 3.

 Tabela 4.25
Agrupamento do pessoal do Hotel Pestana por nível de desempenho

Nível de desempenho Desempenho
aceitável*

Desempenho
melhorado

Desempenho
acima do
esperado

Atendimento aos colegas 4 4 5
Atendimento aos superiores 4 5 6
Atendimento aos clientes externos 4 5 5
Cooperação 3 5 5
Aplicação de conhecimentos atualizados 4 5 5
Esforço no trabalho 3 5 5
Volume de trabalho 4 4 5
Cumprimento de prazos 4 4 5
Responsabilidade no exercício do cargo 4 5 5
Resultado geral do trabalho – qualidade 4 5 5
Número de pessoas 24 45 49
* Nas medidas de desempenho 1 = Completamente insuficiente, 2 = Insuficiente, 3 = Abaixo do
esperado 4 = Dentro do esperado, 5 = Acima do esperado e 6 = Melhor possível.

                Na relação de cada questão referente ao desempenho com os tipos de culturas

atual e ideal, percebe-se que a cultura clã é mais marcante nos departamentos do hotel que

conseguem transformar seus ideais e planos em ações concretas; a Inovativa, nas que

atendem as necessidades dos colaboradores em termos de satisfação, bem-estar,

autodesenvolvimento e desempenho.

Para estabelecer a relação entre o desempenho e a cultura organizacional, foi

aplicada a técnica de análise de variância para descobrir se existe diferenças entre os grupos

na forma em que eles percebem as características da cultura dentro do qual eles trabalham.

Os resultados estão apresentados na Tabele 4.26, na qual se observa que os dois grupos de

desempenho maior, trabalham em um ambiente mais caracterizado pelo elemento Clã, mais

do que os colaboradores do grupo de desempenho menor. Enquanto que o desempenho do

grupo maior é mais caracterizado pela cultura Hierárquica do que os outros grupos.
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A tabela mostra também que o segundo grupo de desempenho melhorado, sente que

está trabalhando dentro do nível de qualidade Prevenção de Erros mais do que os dois

outros grupos. Esta é uma relação que não é detectada pela análise de correlação.

Tabela 4.26
Diferenças e semelhanças entre os níveis de desempenho dos colaboradores conforme
sua percepção da cultura organizacional no hotel

* O nível de desempenho no cabeçalho da coluna é mais caracterizada pelo elemento na linha do
que o nível de desempenho da coluna identificada a nível de significância de 0,10 ou menor.

4.3.6 - RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE CULTURA DA QUALIDADE. E OS
PERFIS CULTURAIS

A última questão de pesquisa a ser respondida neste estudo se refere à relação entre

os elementos do perfil cultural do hotel e o nível de Cultura da Qualidade.  Os resultados de

análise de correlação, apresentados na Tabela 4.27, mostram que o nível de Status Quo – o

nível mais baixo de qualidade está relacionado com os elementos Inovativo e Mercado,

porém de formas apostas. A relação negativa com o elemento Inovativo quer dizer que

                  Níveis de desempenho

   Situação
Desempenho

aceitável*
Desempenho

melhorado
Desempenho

acima do
esperado

(1) (2) (3)
Situação Atual
Clã 1, 3* 1
Inovativa
Mercado
Hierárquica 2, 3
Situação Ideal
Clã
Inovativa
Mercado 2
Hierárquica
Nível de Qualidade Atual
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros 1, 3
Qualidade Perpétua Criativa
Nível de Qualidade Ideal
Status Quo
Detecção de Falhas
Prevenção de Erros
Qualidade Perpétua Criativa
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quanto mais a cultura seja inovativa menos ela é caracterizada por este baixo nível de

qualidade.  Por outro lado, sua correlação positiva com o elemento mercado indica que

quanto mais seja presente o elemento Mercado mais presente é este baixo nível de Cultura

da Qualidade.

O nível de prevenção de erros, está próximo do maior nível de qualidade e se

relaciona com três dos quatro elementos do perfil cultural.  Os elementos Clã e Inovativo

exercem uma influência positiva neste nível de qualidade, sendo este nível mais presente

quanto mais o perfil esteja caracterizado por estes dois elementos.  Por outro lado quanto

mais o elemento Mercado esteja sentido na cultura, menos presente seja o nível de

Prevenção de Erros.  Isto é um fator não favorável à cultura do hotel.

TABELA 4.27 – Coeficientes de correlação entre elementos do perfil e do nível de cultura da
qualidade do Pestana Natal Hotel

                                   Elementos do perfil

Nível de Qualidade
Clã Inovativo Mercado Hierárquico

Atual
Qualidade hoje Status Quo -,179* ,137**
Qualidade hoje Detecção de Falhas
Qualidade hoje Prevenção de Erros ,120** ,115** -,119**
Qualidade hoje Qualidade Perpétua Criativa
Ideal
Qualidade ideal Status Quo -,190** -,262* ,226* ,252*
Qualidade ideal Detecção de Falhas
Qualidade ideal Prevenção de Erros ,179** -,143** -,173**
Qualidade ideal Qualidade Perpétua Criativa ,170** -,183** -,116***
* Significante a menos que 0,01
** Significante a menos que 0,05
*** Significante a menos que 0,10

As relações presentes na cultura considerada ideal reforçam e ampliam as relações

encontradas na cultura atual.  Os resultados mostram um padrão de relações não tão

evidente no quadro de relações atuais.

O baixo nível de qualidade Status Quo, está relacionado com todos os elementos do

perfil de forma negativa com Clã e Inovação e de forma positiva com Mercado e

Hierárquico.  Os dois níveis mais altos de qualidade, Prevenção de Erros e Melhoramento

Contínuo, estão, cada um, relacionados com três dos quatro elementos do perfil.  Os dois

elementos, Mercado e Hierárquico, estão, na percepção dos colaboradores, relacionados de

forma negativa com estes níveis mais altos de qualidade, enquanto, os elementos Clã e

http://www.pestanahotels.com.br/
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Inovativo estão relacionados de forma positiva.  Isto sugere que os elementos Clã e

Inovação influenciam de forma positiva a qualidade da cultura enquanto Mercado e

Hierárquico são elementos da cultura que reduzem o nível de qualidade.

4.4 Conclusões

Analisando o perfil cultural atual dos setores do Pestana Natal Hotel, conclui-se que

está mais direcionado para o elemento Clã (2,95), caracterizado pelo foco interno e baseado

em normas e valores associados a flexibilidade. Em seguida, vem o elemento da cultura

Inovativo (2,63), caracterizado pelo foco externo e baseado na flexibilidade.

Nas características ideais deste perfil há uma forte tendência de permanecia no

elemento da cultura Clã (3,14) e no elemento da cultura Inovativa (2,74), o que demonstra

uma certa conscientização com os ambientes internos e externos. E uma redução do

elemento da cultura Mercado (2,25) para a situação ideal (2,09) e do elemento da cultura

Hieráquica (2,15) para uma situação ideal (2,01).

Analisando os níveis de cultura da qualidade, pôde-se chegar à seguinte conclusão:

Os níveis globais de qualidade atual aparecem no nível mais alto. O de Qualidade Perpétua

Criativa (2,95), que trabalha com melhoramento contínuo, seguido pelo nível de Detecção

(2,83), que tem como meta corrigir os erros. Para o nível de qualidade ideal, os resultados

evidenciam uma visão positiva, já que almejam melhorar o nível de Qualidade Perpétua

Criativa que é o nível mais alto da qualidade, passando para (3,03). Nota-se que existe uma

preocupação por parte dos colaboradores de elevar constantemente os padrões correntes de

performance.

Ao verificar a relação entre características pessoais e profissionais com o perfil

cultural e níveis de qualidade da cultura verificou-se que: Na situação atual, quanto mais

idade, menos percepção do elemento cultural hierárquico, quanto mais jovem, maior

percepção do elemento cultural hierárquico. Nota-se que quanto mais idade mais se deseja

desenvolver o elemento Clã.
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Constata-se que os colaboradores que tem mais tempo de serviço no hotel, têm uma

menor percepção do elemento cultural Hierárquico, mostrando que os colaboradores mais

jovens percebem mais o elemento da cultura Hierárquica.

Aqueles colaboradores com mais tempo de serviço no setor que atua, percebem o

nível alto de qualidade. De modo geral, os colaboradores mais jovens são mais críticos.

Para verificar as diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características

da cultura organizacional do Pestana Natal Hotel conforme o sexo do colaborador,

verificou-se que os homens, mais do que as mulheres, acham que o nível de cultura da

qualidade é considerado baixo, ou seja, o nível de Status Quo e Prevenção de Erros é

baixo. As mulheres, mais do que os homens, sentem que o nível de qualidade da cultura é

caracterizado como alto, ou seja, a Qualidade Perpétua Criativa é alta. Não foi detectada

uma diferença entre os perfis culturais.

Para verificar se existe diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas

características da cultura organizacional do Pestana Natal hotel entre os colaboradores que

participaram de treinamento, observou-se que os colaboradores que participaram de

treinamento julgam que na situação atual, a cultura organizacional está mais voltada para o

elemento da cultura Inovativa. Ao se tratar da cultura organizacional ideal, que seria para

os colaboradores do hotel a mudança desejada, os valores mostram uma visão positiva, já

que almejam, atingir o elemento da cultura Clã. O grupo que não participa de treinamento

tende mais a preferir uma cultura mais Clã e menos Mercado. Ao avaliar o nível de

qualidade, percebe-se que o grupo que participou de treinamento, julga que o hotel é mais

caracterizado pelo nível de cultura de qualidade que é o de melhoramento contínuo, ou

seja, Qualidade Perpétua Criativa, mais do que os colaboradores que não participaram de

treinamento.

Em referência ao nível de instrução dos colaboradores do Pestana Natal Hotel, foi

analisado se existe diferenças e semelhanças de características da cultura organizacional.

Verificou-se que, no que diz respeito à cultura dos elementos dos perfis atuais, existe

diferenças na maneira que eles percebem os elementos da cultura, porém as diferenças não

são suficientemente claras para afirmar que há uma relação sistemática do grau de

instrução com a percepção do perfil cultural. Em relação ao elemento do perfil ideal,

verificou-se que quanto maior o grau de instrução, maior a importância atribuída ao
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elemento da cultura Inovativa. Nota-se também que quanto menor o nível de instrução,

menor é a tendência para enfatizar mais o elemento da cultura Mercado. Quanto ao nível

de qualidade da cultura, para uma situação que seria atual, existe uma tendência dos grupos

de grau de instrução menor julgar a qualidade da cultura mais do que os grupos com grau

de instrução mais elevado. Em relação à cultura de qualidade ideal, observa-se uma

tendência dos colaboradores de nível superior, procurar desenvolver nível de qualidade

maior dentro do grupo. Estes colaboradores almejam mudança para o nível de qualidade,

mais do que os de grau de instrução menor.

Em relação à religião dos colaboradores, observou-se que a maneira que os

colaboradores percebem o perfil cultural atual não influencia na religião. No perfil cultural

da situação ideal mostra que os colaboradores evangélicos tendem a preferir o elemento da

cultura Clã. Os que não tem religião, estão mais direcionados para o elemento da cultura

Inovativa, mais do que os católicos e evangélicos. Em relação ao nível de qualidade atual,

os católicos identificam o nível de qualidade de Prevenção de Erros e os que não têm

religião acham necessário que a qualidade ideal seja o nível de Qualidade Perpétua

Criativa, que está ligada ao melhoramento contínuo.

No que se refere a naturalidade dos colaboradores, verificou-se que o pessoal do

interior/RN, na situação atual em relação ao perfil cultural, sentem mais a presença do

elemento da cultura Mercado, mais do que o pessoal do Norte/Nordeste e Centro Sul. Na

situação ideal o pessoal do Centro Sul almeja mais o elemento da cultura Clã. O pessoal da

Grande Natal e Norte/Nordeste demonstram uma tendência para o elemento cultural

Inovativo, mais do que o pessoal do interior. O pessoal do interior do estado acha que deve

favorecer mais o elemento de Mercado e Hierárquico do que os outros grupos.

Para o nível de cultura da qualidade do que seria a situação atual, o pessoal do

interior acha que é mais o Status Quo do que o pessoal da Grande Natal e estes acham que é

mais Prevenção de Erros do que o pessoal Norte/Nordeste. Em relação ao nível de

qualidade que seria ideal, não foi mostrado nada.

Verificando as diferenças e semelhanças de características da cultura

organizacional, conforme setor de trabalho, notou-se que o perfil cultural atual, segundo os

grupos de manutenção, segurança e alimentos e bebidas, percebem mais a presença do

elemento Inovativo do que o grupo de governança. Os grupos de Controladoria e alimentos
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e bebidas, julgam que o elemento da cultura que tem maior foco é Mercado, mais do que o

grupo de segurança. Para os grupos governança e alimentos e bebidas a cultura ideal deve

ter maior foco no elemento Mercado, mais do que o grupo de recepção. O grupo de

recursos humanos acha que o elemento de Hierarquia deve ser mais forte do que os grupos

de vendas e reservas, manutenção, gavernança e alimentos e bebidas. Na cultura atual o

grupo de governança sente menos a presença do elemento Inovativo. Na cultura que seria a

ideal para o grupo de recursos humanos, existe um fato que chama a atenção, que é o desejo

de se ter uma influencia maior no elemento Hierárquico na cultura.

Em relação à qualidade atual, os grupos de recursos humanos e alimentos e bebidas,

percebem o nível de Status Quo mais presente do que o grupo de governença e segurança.

Dentro do setor de vendas e reservas sente-se mais a presença do nível de qualidade de

Qualidade Perpétua Criativa em relação aos outros setores. Também, observou-se que esse

nível é menos presente no setor de recepção. Para o nível de qualidade da cultura

organizacional do que seria ideal para os colaboradores, verificou-se que o grupo de

recepção mostra um desejo para atingir o nível de Prevenção de Erros, mais do que os

outros setores e o setor de recursos humanos e vendas e reservas se destacam pela sua visão

da necessidade de trabalhar com o nível mais alto de qualidade, almejando atingir o nível

de Qualidade Perpétua Criativa.

Em relação às diferenças e semelhanças percebidas e desejadas nas características

da cultura organizacional do Pestana Natal Hotel conforme o nível hierárquico do

colaborador, não foi identificada nenhuma diferença entre os gerentes e subordinados em

relação aos elementos do perfil cultural atual.  No que seria ideal , os colaboradores

desejam maior ênfase no elemento de Mercado, mais do que os gerentes. Para verificar o

nível de qualidade atual, observou-se que os colaboradores sentem, mais do que os

gerentes que a cultura é caracterizada pelo nível Qualidade Perpétua Criativa. Entretanto,

para a situação ideal, o grupo de colaboradores subordinados mostra um desejo de

trabalhar nos níveis Status Quo e Prevenção de erros, mais do que os gerentes. Enquanto,

os gerentes mostram um desejo de atingir o nível Qualidade Perpétua Criativa, mais do que

os colaboradores subordinados.

No que se refere a relação entre desempenho e as características culturais de modo

geral, a avaliação de desempenho dos colaboradores do hotel realizada pelos gerentes
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imediatos é favorável, atingindo o nível dentro do esperado aproximando-se do nível acima

do esperado. Porém, existe uma variação no desempenho entre as medidas de desempenho

de insuficiente até melhor possível.

Na relação entre os elementos do perfil cultural do hotel e o nível de qualidade da

cultura, os resultados mostraram que o nível de Status Quo está relacionado com os

elementos Inovativo e Mercado.

O nível de prevenção de erros, está próximo do maior nível de qualidade e se

relaciona com três dos quatro elementos do perfil cultural.  Os elementos Clã, Inovativo e

Mercado.

As relações presentes na cultura considerada ideal reforçam e ampliam as relações

encontradas na cultura atual.  Os resultados mostraram um padrão de relações não tão

evidente no quadro de relações atuais.

O baixo nível de qualidade Status Quo, está relacionado com todos os elementos do

perfil de forma negativa com Clã e Inovação e de forma positiva com Mercado e

Hierárquico.  Os dois níveis mais altos de qualidade, Prevenção de Erros e Melhoramento

Contínuo, estão, cada um, relacionados com três dos quatro elementos do perfil.  Os dois

elementos, Mercado e Hierárquico, estão, na percepção dos colaboradores, relacionados de

forma negativa com estes níveis mais altos de qualidade, enquanto os elementos Clã e

Inovativo estão relacionados de forma positiva.  Isto sugere que os elementos Clã e

Inovação influenciam de forma positiva a qualidade da cultura enquanto Mercado e

Hierárquico são elementos da cultura que reduzem o nível de qualidade.
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Capítulo 5

Conclusões e Recomendações

Este capítulo sintetiza a dissertação, através da apresentação do resumo da pesquisa

bibliográfica e da metodologia da pesquisa de campo e seus resultados obtidos. Faz-se

também uma análise crítica do trabalho, uma avaliação das limitações, direções,

recomendações ao desenvolvimento de novos trabalhos e as considerações finais.

A estrutura está disposta em tópicos da seguinte forma: pesquisa bibliográfica,

resultados da pesquisa, análise crítica do trabalho, limitações do trabalho, direções da

pesquisa, recomendações e conclusões.

5.1 Pesquisa bibliográfica

A revisão da literatura desta pesquisa apresenta as fundamentações teóricas dentro

do encadeamento conceitual da cultura organizacional e cultura da qualidade, ligados ao

objetivo deste trabalho, como também a cultura de desempenho humano.

Inicialmente partiu-se de um contexto histórico sobre cultura e organização assim

como a cultura organizacional, expondo as definições, as características das principais

metodologias de pesquisa utilizadas no estudo deste tema e o Modelo dos Valores

Competitivos utilizado neste trabalho, para a avaliação do perfil cultural do Pestana Natal

Hotel/RN.

Em seguida tratou-se da cultura da qualidade, apresentando um breve histórico da

qualidade, definições, a relação com a cultura e as suas principais características e

princípios.

Finalmente, apresentou-se uma abordagem sobre o desempenho humano

mostrando uma visão geral sobre o tema, as mudanças constantes no mundo globalizado,
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expectativas dos colaboradores e o impacto no desempenho humano decorrentes das

transformações ocorridas nas organizações.

5.2 Resultados da pesquisa

A pesquisa foi realizada com 133 colaboradores do Pestana Natal Hotel, cuja

população é predominantemente formada por colaboradores que nasceram na região da

grande Natal.

De acordo com o sexo, foi observado que o masculino teve uma maior presença, em

torno de 72,9% e a população feminina 27,1%. A faixa etária desses colaboradores tem

uma média de 29,30 anos. Em relação ao estado civil, 48,9% é composto por pessoas

casadas. O grau de instrução apresentou a seguinte distribuição: 2º grau completo 15,0%,

3º grau incompleto 14,3%, 3º completo 6,8% e pós-graduado 4,5%. Quanto à função da

população estudada, 0,8% dos colaboradores ocupam função de chefia e 99,2% é

constituída de colaboradores subordinados. Quanto ao tempo de serviço, viu-se a seguinte

distribuição: 5,3 anos no setor hoteleiro, 1,7 anos no Pestana Natal Hotel e 1,6 anos no

setor em que atua dentro do hotel. Quanto à participação de treinamento, tem-se que 74,4%

dos colaboradores afirmaram ter participado de treinamento e 25,6% ainda não

participaram. Em relação à religião, verificou-se que existe um número bem significativo

(66,2%) dos colaboradores pertencentes a religião católica. Os 34,8% restantes estão

distribuídos da seguinte maneira: evangélicos 18,8%, sem religião 12,8% e espírita 2,3%.

Quanto ao melhor setor de trabalhar dentro do hotel, a grande maioria (78,2%) dos

colaboradores preferiu o mesmo setor que já atuam.

O modelo proposto trata-se do Competing Value Model (C.V.M.), já explicado

anteriormente e está adequado para definir os tipos de cultura organizacional, interpretar

seus atributos e estudar a cultura em termos comparativos.

Os valores médios sugerem que a cultura organizacional predominante hoje no

hotel, de modo geral, é caracterizada pela cultura Clã e seguida pela cultura Inovativa.

Os perfis culturais, considerados ideais pelos respondentes, foram tratados de forma

semelhante ao perfil atual. As diferenças entre os perfis atual e ideal representam as

mudanças desejadas na cultura organizacional pelos colaboradores do hotel. Observou-se
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que no perfil global, existe uma forte tendência de aumentar de um perfil caracterizado

como Clã e Inovativo para um perfil cultural fortemente Clã e em seguida Inovativo e uma

redução do elemento da cultura Mercado e menos ainda da cultura Hierárquica.

Com respeito ao nível da qualidade atual, numa visão global, os maiores valores

aparecem no nível mais alto que é o de Qualidade Perpétua Criativa, que trabalha com

melhoramento contínuo, seguido pelo nível de Detecção de Falhas, que tem como meta

encontrar e corrigir os erros. Ao se tratar do nível da qualidade ideal, que seria as

mudanças desejadas, os valores mostraram uma visão positiva, já que almejam melhorar o

nível de Qualidade Perpétua Criativa, que é o nível mais alto da qualidade.

Em relação à avaliação de desempenho dos colaboradores do hotel, de modo geral

percebeu-se que foi favorável, atingindo o nível dentro do esperado e se aproximando do

nível acima do esperado.

5.3 Análise crítica do trabalho

A metodologia de coletas de dados com utilização de questionários podem não

refletir um pensamento real do entrevistado, contudo, pode-se observar e constar um grau

de conscientização no grupo estudado.

O presente trabalho contribuiu para o enriquecimento sobre o tema Cultura

Organizacional e Cultura da Qualidade em relação ao desempenho dos colaboradores. A

pesquisa de campo, realizada no Pestana Natal Hotel, nos proporcionou uma visão clara de

que existe uma tendência dos líderes de serem extremamente participativos, oferecendo

suporte e valorizando o desenvolvimento dos recursos humanos. Foi detectado também,

que existe uma forte tendência de continuar trabalhando com uma cultura Clã, que enfatiza

o trabalho em equipe e com a cultura Inovativa, que tem como características ser dinâmica,

empreendedora e criativa. Nota-se também um desejo por parte dos colaboradores de

melhorar o nível de qualidade, o de Qualidade Perpétua Criativa, cuja cultura trabalha com

o melhoramento contínuo, de maneira a elevar constantemente os padrões correntes de

performance.
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5.4 Limitações deste trabalho

Algumas limitações da pesquisa foram constatadas, tais como:

• Metodologia - Por ser um questionário exigente, quanto menor o grau de instrução,

maior a dificuldade em respondê-lo

• Não há garantias que o Pestana Natal Hotel representa outros hotéis. Portanto os

resultados se referem apenas ao hotel analisado. Antes de poder formular teorias, é

necessária a análise da Cultura Organizacional em outros hotéis, na busca de

coerência entre os resultados.

•  Por ser uma pesquisa que se utiliza questionário, observou-se mesmo que pequena,

uma resistência por parte da gerencia em respondê-lo, alegando falta de tempo.

5.5 Direções da pesquisa

Através do estudo realizado, pode-se sugerir outras pesquisas acadêmicas:

• Ampliar a compreensão do tema em outras cidades brasileiras, visando

conhecer e comparar os perfis e níveis culturais das diferentes realidades;

• Realizar outros estudos com a mesma metodologia, para fazer uma análise dos

elementos da cultura organizacional em relação à satisfação dos funcionários;

• Realizar um estudo para identificar as características da cultura organizacional

relacionadas com os diferentes níveis de qualidade entre dois hotéis.
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5.6 Recomendações

Baseado nesta pesquisa, é importante recomendar aos segmentos de mercado que

lidam diretamente ou indiretamente com os meios de hospedagem na grande Natal, que

realizem pesquisas utilizando métodos, objetivando identificar os indicadores de qualidade

que influenciam a satisfação dos hospedes, tendo como princípio maior, a qualidade dos

serviços prestados.

5.7 Conclusão

Em síntese, parece que a qualidade da cultura organizacional do Pestana Natal

Hotel, na percepção dos colaboradores de modo geral, está relacionada com o grau de

flexibilidade/controle exercido dentro da organização.  Nos ambientes onde a flexibilidade

é maior, a qualidade da cultura tende a ser maior.  Nos ambientes onde o controle é maior a

qualidade tende a ser menor. É importante salientar que estas relações refletem as

percepções dos colaboradores, porém não garantem que sejam as relações mais adequadas

para que o Hotel atinja seus objetivos.
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ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

INFORMAÇÕES DO MEIO DE HOSPEDAGEM

1. Tempo de atuação no mercado: _______________________________

2. Tempo de atuação em Natal: _________________________________

3. Tipo de Razão Social da empresa:   Ltda (  )                                S.A (  )

Firma Individual (  )         Outro (  )

4.   É uma empresa com administração familiar: sim (  )        não (  )

5. Número de funcionários: ______________

6. Número de unidades habitacionais (UH`s): ______________

7.   O hotel faz parte de uma cadeia hoteleira?   sim (  )    não (  )

Se sim, que tipo?

local (  )

nacional (  )

internacional (  )

8.   Número de hotéis do grupo: _____________

9.   Número de hotéis no Brasil: _____________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

INSTRUMENTO DE PESQUISA

1.  Sexo:    (  ) Masculino         (  ) Feminino

2.  Idade:________ anos

3.  Naturalidade: ________________________ Nacionalidade ________________.

4. Estado civil:

(  ) Solteiro(a)         (  ) Separado(o)/Desquitado(a)

(  ) Viúvo(a)            (  ) Casado(a)

5. Grau de instrução:

(  ) primeiro grau incompleto      (  ) primeiro grau completo

(  ) segundo grau incompleto       (  ) segundo grau completo

(  ) curso técnico                          (  ) curso superior incompleto

(  ) curso superior completo        (  ) pós-graduação

6. Cargo ou função exercida ________________________________________

7. Tempo de serviço no setor hoteleiro em anos: __________

8. Tempo de serviço no hotel em anos: __________

9. Tempo de serviço no setor que atua: __________
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10. Participou de treinamento (  ) sim   (  ) não. No caso de ter participado, que assunto

_________________________________________________ ______________________

11. Qual sua religião _____________________________________________

12. Dentro do hotel qual é o melhor setor para trabalhar: ___________________________

GERENTE
13. Tempo de serviço na gerência neste hotel em anos: _________

14. Dentre as fontes de informação que utiliza para gerenciamento do hotel, marque as quatro na ordem de importância sendo a 1ª mais

importante :

(  ) jornais        (  ) colegas                          (  ) revistas                           (  ) feiras e congressos

(  ) televisão     (  ) Internet                         (  ) associações/sindicatos    (  ) órgãos públicos

(  ) livros          (  ) revistas especializadas  (  ) trabalhos científicos       (  ) outros: _______

DESCRIÇÃO DA CULTURA

Classifique os itens abaixo na ordem que mais caracteriza o hotel (1º, 2º, 3º e 4º) começando pela coluna HOJE (situação atual do hotel) e em seguida a
coluna IDEAL (situação que no seu ponto de vista seria a melhor para o hotel). A ordem de prioridade deve ser respeitada, não se permitindo a repetição da
classificação na mesma coluna.

EXEMPLO:
HOJE IDEAL

 A 4 3
B 2 1
C 3 4
D 1 2

Responda
primeiro a coluna
HOJE e depois a
coluna IDEAL



4

1. Características Dominantes HOJE IDEAL
A O hotel é como se fosse uma família. Meus colegas de trabalho repartem suas

experiências pessoais e as de trabalho.
B O hotel é um lugar que está constantemente mudando. As pessoas estão sempre

mudando para melhorar.
C No hotel o trabalho é voltado para o resultado, onde a preocupação principal é

terminar a tarefa.
D O hotel é um lugar muito rígido, onde tudo que faço é controlado pelo chefe.

2. Liderança Organizacional HOJE IDEAL
A Os meus superiores geralmente incentivam meu trabalho.
B Os meus superiores são considerados dinâmicos. Estão sempre tentando inovar

para maior sucesso da empresa.
C Os meus superiores estão sempre preocupados em atingir metas e conseguir

resultados.
D Os meus superiores são exemplo de organização e eficiência.

3. Gerenciamento das pessoas e equipes HOJE IDEAL
A A maneira como meu chefe comanda é caracterizada por trabalho de equipe e

participação.
B A maneira como meu chefe comanda é caracterizada por aceitar a liberdade de

cada um e o estimulo a fazer coisas na forma que os colaboradores acham
melhor.

C A maneira como meu chefe comanda é de atingir resultados e ganhar dos outros
hotéis.

D A maneira como meu chefe comanda é mais caracterizada por estabilidade do
que por mudanças rápidas.
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4. União Organizacional HOJE IDEAL
A Na minha opinião, o que mantém a empresa unida é a lealdade e a confiança

entre as pessoas, onde todos estão comprometidos com o trabalho.
B Na minha opinião, o que mantém a empresa unida é todos estarem preocupados

com o desenvolvimento do hotel, procurando sempre fazer coisas novas.
C Na minha opinião, o que mantém a empresa unida é a preocupação em atingir

metas. Tem a ambição de ser a melhor entre os hotéis.
D Na minha opinião, o que mantém a empresa unida é a preocupação em seguir

as regras definidas.

5. Ênfase Estratégica HOJE IDEAL
A O hotel incentiva a participação, a confiança e o desenvolvimento dos

colaboradores.
B O hotel incentiva as pessoas a enfrentar novos desafios e experimentar coisas

novas para melhoria da empresa.
C O hotel incentiva a competição para aumentar a produtividade e o atingimento

de resultados.
D O hotel procura a estabilidade e o funcionamento sem transtorno.

6. Critérios de Sucesso HOJE IDEAL
A Para o hotel o sucesso é o desenvolvimento das pessoas, o trabalho em  equipe

e o  comprometimento com o trabalho.
B Para o hotel o sucesso é ter o melhor produto do mercado.
C Para o hotel o sucesso é vender sempre mais, ou seja, ser a líder de mercado.
D Para o hotel o sucesso é ter eficiência, cumprir prazos, seguir a programação

sem problemas e produzir a baixos custos.



6

Classifique os itens abaixo na ordem que mais caracteriza o hotel (1º, 2º, 3º e 4º) começando pela coluna HOJE (situação atual do hotel) e em
seguida a coluna IDEAL (situação que no seu ponto de vista seria a melhor para o desempenho do hotel). A ordem de prioridade deve ser respeitada, não
se permitindo a repetição da classificação na mesma coluna.

Em que grau as afirmações abaixo caracterizam o hotel.

1. Com Referência a Produtos e Serviços HOJE IDEAL
A A questão da qualidade dos serviços e produtos é pouco discutida no

hotel.
B Os membros do hotel procuram identificar defeitos na qualidade dos

serviços e tentam refazê-los corretamente.
C Os membros do hotel procuram evitar erros antes de acontecerem.
D Os membros do hotel buscam oferecer serviços acima das expectativas

dos hospedes.

2. Com Referência aos Clientes HOJE IDEAL
A A empresa procura evitar muito contato com os hospedes, preferindo não

precisar conversar com eles.
B A empresa procura atender corretamente os hospedes e atender suas

necessidades e exigências.
C A empresa antecipa e ultrapassa as expectativas e necessidades dos

hospedes.
D O hotel procura surpreender e encantar os hospedes pela qualidade dos

serviços para garantir seu retorno no futuro.

Chefe imediato ___________________________________________________________

Setor ___________________________________________________________________

Colaborador _____________________________________________________________
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1. INDICADORES DE DESEMPENHO DOS COLABORADORES SUBORDINADOS

Setor: _________________________________________________________
Colaborador: ___________________________________________________

   Considerando as informações abaixo, preencha o quadro atribuindo conceitos do colaborador acima citados pelo seu desempenho nos
respectivos indicadores analisados.

1 = completamente insuficiente     2 = insuficiente     3 = abaixo do esperado     4 = dentro do esperado       5 =  acima do esperado
6 = melhor possível

ESCALA DE AVALIAÇÃOITEM DESCRIÇÃO
1 2 3 4 5 6

1. Atendimento aos colegas O tratamento dispensado aos colegas de trabalho, em
termos de atenção e cortesia

2. Atendimento aos superiores O tratamento dado aos superiores, em termos de atenção
e cortesia

3. Atendimento aos clientes externos O tratamento dado ao público em geral (hospedes,
colaboradores de outras empresas e outros).

4. Cooperação A disposição em auxiliar os colegas nas atividades, de
forma espontânea e cordial

5. Aplicação de conhecimentos atualizados Aplicação de métodos e técnicas atualizados para
executar as tarefas de sua responsabilidade.

6. Esforço no trabalho Disposição de se esforçar para atingir os resultados
esperados no setor

7. Volume de trabalho Qual tem sido o volume de tarefas executadas, em
relação à necessidade e à capacidade de atendimento do
setor

8. Cumprimento de prazos O quanto os prazos  são respeitados para dar conta das
tarefas

9. Responsabilidade no exercício do cargo Capacidade de assumir e cumprir as tarefas e atribuições
10. Resultado geral do trabalho - qualidade Qual tem sido a qualidade do trabalho
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2 . MEDIADORES DO DESEMPENHO DOS COLABORADORES SUBORDINADOS

Considerando os itens abaixo, preencha os campos da GRAU DE INTERFERÊNCIA, marcando com um x, de acordo com a interferência
desses itens sobre o desempenho do servidor. Utilize a escala à direita.

GRAU DE INTERFERÊNCIA
MEDIADORES DE DESEMPENHO 1 2 3 4 5 6
A Clima do relacionamento interpessoal na

equipe dentro do setor
B Condições das instalações físicasOrgani-

zacional C Equipamentos e material necessários para as
tarefas

D Conhecimento técnico necessário para as
tarefas

E Freqüência ao trabalho
Pessoal

F Pontualidade nos horários de trabalho
G Comprometimento com a organização

                             EXEMPLO:

  DIFICULTA                                               AJUDA
                  1         2         3            4        5           6
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ANEXO II - CORRESPONDÊNCIA
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