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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar a intensidade dos valores 

organizacionais de uma empresa familiar do ramo de prestação de serviços do setor 

elétrico, como se dá a transmissão destes valores e quanto eles estão alinhados 

com uma percepção ideal de valor. Foi conceituado como �ditos� os elementos 

culturais formalizados. Atribuiu-se a expressão �não dito� aos valores formalizados 

mas que não conseguiram vencer a barreira do documento onde estão expressos. A 

pesquisa, de natureza empírica, adotou o modelo de estudo de caso único e utiliza 

como seu principal referencial teórico a pesquisa de Tamayo (1996), denominada 

Escala de Valores Organizacionais. Foram utilizadas entrevistas do tipo pautadas 

com o fundador da empresa e focalizadas com os funcionários e líder. Foi utilizado 

questionário estruturado do autor mencionado com as instruções adaptadas para o 

contexto da empresa e dado tratamento matemático para apurar os resultados. O 

estudo de campo deu-se por meio de observações sistemáticas em visitas 

realizadas nas duas unidades da empresa (Osasco SP e Jundiaí SP). Os resultados 

do estudo apresentam-se em tabelas para melhor visualização dos dados. As 

conclusões apontaram para a existência de valores com pouca intensidade. Os mais 

intensos são direcionados para Eficiência e Eficácia e para laços de relacionamento, 

ambos originários da formação profissional e pessoal do fundador. Os resultados 

também mostram, por meio da observação dos componentes da cultura, uma baixa 

capacidade de transmissão dos valores organizacionais e um alto desalinhamento 

dos valores percebidos como real em relação ao ideal. Por fim, recomenda-se novos 

estudos sobre o tema.  

 

Palavras Chaves: Cultura Organizacional, Valores Organizacionais, Liderança 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the intensity of the organizational values of a 

familiar company in the electric services industry, how the transmission these values 

happens and how much they are aligned with an ideal value perception. It was 

appraised as "said" the legalized cultural elements. What is said and not practised for 

the organization they had been considered as "not said", therefore many times do not 

obtain to win the barrier of the document where they are express.  The research, 

nature empirical, adopted the only case study model and adopt as main theoretical 

reference the Tamayo research (1996) called Organizational Values Scale. 

Interviews with the founder of the company and focused with the employees and their 

leader. It was used structuralized research of the author mentioned with some 

adaptations in the instructions for the company context and used statistic concepts 

for results. The field study was realized by systematic observation in visits carried 

through in the two company�s units (Osasco - SP and Jundiaí - SP). The results are 

presented in tables for better data visualization. The conclusion had pointed with 

respect to existence of values with little intensity. Strongest values are oriented for 

Efficiency and Effectiveness and bows relationship, both originated of the 

professional and personal skill of the founder. The results also show, by means of the 

culture components observation, low capacity of transmission of the organizational 

values and high non-aligned between perceived values like real and declared values 

like ideal. Finally are suggested new studies about the theme. 

 

Key words: Organizational Culture, Organizational Values, Leadership 
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

 Devido aos diversos condicionantes externos ocorridos a partir da década de 

70 � fatores como aumento da competitividade, avanço da tecnologia e globalização 

dos meios sociais, políticos e econômicos � a estabilidade presente nas 

organizações cedeu lugar ao paradigma das grandes transformações. Segundo 

Fisher (2002), �estabilidade era sinônimo de perenidade, de permanência no tempo 

e no espaço�. A globalização trouxe consigo uma sociedade sem limites territoriais 

onde as pessoas, por meio dos avanços da tecnologia em comunicação, passam a 

se conectar de forma síncrona. Este fato provocou uma compressão do �tempo e 

espaço� e possibilitou uma maior rapidez no processo de tomada de decisões e nas 

ações decorrentes destas decisões. Possibilitou às organizações condições de 

aumentarem as pressões sobre os controles de seus empregados (IANNI, 2004).  

 Ianni (2004) aponta que desde o fim do século XX o mundo do trabalho se 

tornou definitivamente global. As máquinas, antes reguladas e controladas pela mão 

humana, passam, com o advento da automação, a se auto-regularem e a 

controlarem a si mesmas.  

A rigidez da racionalização dos processos taylorista/fordista entra em 

confronto direto com a nova ordem da flexibilização dos processos de produção e de 

trabalho caracterizados pelo sistema toyotista. A esta flexibilização Ianni (2004) 

denomina de �acumulação flexível�.  O autor caracteriza o novo cenário mundial com 

o enfraquecimento do poder sindical e o aumento do desemprego estrutural devido 

ao novo padrão de racionalidade dos processos produtivos. 

Neste cenário a cultura nas organizações passa a fazer parte de um �discurso 

forte� a partir da década de 80 devido ao declínio produtivo americano frente ao 

ganho competitivo japonês (FREITAS, 1991a). A figura 01 demonstra o expressivo 

aumento das publicações sobre os estudos de cultura organizacional na década: 
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  Figura 01 - Evolução das publicações sobre Cultura 

                            Fonte: Adaptado de Martins e Coltro (1999). 

 

Segundo Fisher (2002) a importância dada ao tema a partir dos anos 70 e 

principalmente nos anos 80 também se justifica pela procura de novos modelos 

organizacionais para obter o aumento do compromisso dos funcionários com os 

procedimentos de mudanças.  

 As empresas, à procura de novos mercados se internacionalizam. Os 

processos de fusões, aquisições e novas instalações organizacionais em países 

estrangeiros aumentam, exigindo um líder com �mentalidade global� e que entenda 

das diversas culturas dos países e das organizações (TANURE, 2007). 

Segundo Drucker (1999), a nova ordem internacional econômica gera uma 

nova construção cultural entre pessoas, nações e organizações. 

Naisbitt (1994) afirma que as empresas que quiserem participar do novo 

cenário geo-econômico do mundo, e, portanto serem mais competitivas, deverão 

sofrer profundas mudanças em sua forma de agir culturalmente.  Segundo o autor, 

alguns empresários buscam entender e compreender as singularidades da cultura 

com o objetivo de gerar vantagem competitiva em novos mercados.  
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As mudanças a partir da década de 70 também alteraram a visão tradicional 

de liderança onde a manutenção dos controles, a centralização do conhecimento e 

das informações, o gerenciamento incremental das mudanças e a consideração dos 

funcionários como sendo apêndices das máquinas são reconceptualizadas para 

novos paradigmas.  Os líderes neste novo modelo passam a ser atores que 

necessitam apresentar desempenho superior em um palco de profundas 

transformações e de alta complexidade.  Os novos paradigmas pedem líderes que 

saibam funcionar como facilitadores de recursos que proporcionem um 

desenvolvimento continuado (BARRET, 1998). 

Para Ianni (2004), existe um rearranjo nas atividades produtivas, onde o 

homem passa a assumir funções mais abstratas. As distâncias hierárquicas são 

reduzidas e com isto as trocas simbólicas são mais comuns entre os empregados e 

entre eles e seus líderes. 

Segundo Schein (1996), novas formas de liderança deverão ser aprendidas. 

Para o autor, as freqüentes mudanças pressupõem aprendizados constantes. 

Complementa sua visão atribuindo ao líder, além de outras características, a 

habilidade para gerenciar a cultura organizacional, o que pode gerar vantagem 

competitiva para a empresa.  

O gerenciamento da cultura e seus valores podem se transformar em um 

poderoso instrumento que homogeneíza comportamentos, condutas e �formas de 

pensar e de viver as organizações�. Pode também se tornar um valioso mecanismo 

disciplinador �dispensando o controle externo, uma vez que está interiorizado� 

(FREITAS, 1991a). 

Diversos autores apresentam um denominador comum ao afirmarem que 

quanto maior a intensidade com que os valores organizacionais são compartilhados 

em uma determinada cultura, maior será a força desta cultura.  Para estudiosos 

como Deal e Kennedy (2000), Hofstede (2003), Tamayo (1996, 1997), Barret (1998), 

Dolan e Garcia (2006) o alicerce de uma cultura são seus valores organizacionais.   

Schein (1992) vê valores como sendo um elo entre a face visível e a invisível da 

cultura.  
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Segundo Dolan e Garcia (2006), o grande desafio dos líderes inseridos nas 

organizações contemporâneas é o aprendizado em como colocar estes valores em 

prática e assim promover seu gerenciamento para maximizar os resultados 

econômicos. 

 

1.2. Apresentação do Tema 

Dos diversos conceitos sobre cultura e valores organizacionais que foram 

desenvolvidos para explicar a maneira como as organizações agem, de comum 

existe a convergência em apresentar a cultura organizacional como sendo singular 

de um grupo social e que foi produzida a partir do compartilhamento de experiências 

em comum. Representada por heróis, símbolos, mitos, ritos, normas e valores, ela é 

manifestada de forma inconsciente pelos membros do grupo na medida em que tais 

representações são internalizadas.  

Schein (1992) denomina de pressupostos básicos a internalização dos 

valores por parte do grupo social.  

Geertz (1989) apresenta a cultura como sendo uma rede de significados 

representados pelo conjunto de valores e símbolos compartilhados pelo grupo. 

A literatura, de forma geral, apresenta os valores como sendo o componente 

fundamental da cultura organizacional, posicionando-o como núcleo da cultura ou 

como elo entre os pressupostos básicos e os artefatos visíveis. 

Tamayo e Oliveira (2004), citando Deal e Kennedy, afirma que �os valores 

referem-se às crenças básicas em uma organização e representam a essência de 

sua filosofia para o alcance do sucesso�. Para o autor, os valores direcionam o 

senso comum e as ações do cotidiano. 

Segundo Barret (1998), corroborado por Tamayo (1996), Dolan e Garcia 

(2006) e Deal e Kennedy (2000), os valores compartilhados podem tornar uma 

cultura forte e ajudar a promover o sucesso da organização. 
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Conforme Dolan e Garcia (2006) os líderes que utilizam valores em sua 

administração possuem em suas características a missão de inspirar, canalizar e 

manter unida as equipes, o que é traduzido em melhores resultados corporativos. 

O presente trabalho tem como tema o estudo dos valores organizacionais em 

uma empresa nacional de prestação de serviços do setor elétrico. 

 

1.3. Problematização 

Para Freitas (1997) o tema cultura organizacional já se encontra incorporado 

às Teorias das Organizações (TO) e faz parte das análises administrativas e do dia a 

dia das empresas. 

Segundo Fleury et al. (1997), o processo de globalização trouxe consigo 

novos desafios para as organizações. Os modelos de gestão centrados na 

permanência e na visão �dominadores e dominados� não atendem aos novos 

paradigmas de um mundo turbulento e competitivo. 

Quinn et al. (2004) considera que, em vista das novas demandas dos clientes, 

ambientes turbulentos, concorrência voraz e impactos constantes causados pelos 

avanços da tecnologia da informação, os princípios clássicos de estruturação da 

organização se tornaram lentos. O autor defende que a cultura organizacional deve 

ser vista com maior atenção na organização e planejamento das empresas. 

Para Fleury et al. (1997) as organizações globalizadas discutem, de maneira 

mais contundente, antigas questões de ordem externa e interna e de natureza 

estratégica, que envolvem expansão de seu mercado internacional: 

 

 De natureza externa, questionam se a estratégia deve ser centralizada e 

padronizada ou descentralizada com preservação da diversidade local. 

 De natureza interna, estas organizações passam a valorizar questões 

sobre: O que mudar?  O que preservar?  Como mudar? 
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Esse contexto de indagações coloca o tema cultura organizacional 

sob novas luzes, demandando do pesquisador não só comprometido 

com o trabalho científico, mas engajado com trazer respostas para a 

prática organizacional, a capacidade de desenvolver estudos, 
diagnósticos, em que as escolhas metodológicas estejam alicerçadas 

no arcabouço teórico (FLEURY et al., 1997, p.274). 

  

Diante dos diversos atores envolvidos, a figura do líder dentro do cenário 

global em que estão inseridas as organizações, passa a ter papel fundamental no 

processo organizacional, pois é ele quem irá trabalhar as indagações e atuar como 

agente de mudança ou de manutenção da cultura. 

           Limongi-França e Arellano (2002, p.261) citando Vergara, afirma que a 

liderança �está associada a estímulos e incentivos que podem motivar as pessoas 

para a realização da missão, da visão e dos objetivos empresariais�.  

Continuando a citação, apontam como funções importantes do líder 

�perscrutar o ambiente externo, estando atendo às mudanças; contribuir para a 

formação de valores e crenças organizacionais dignificantes para a satisfação das 

pessoas; e ser hábil em clarificar problemas�.    

 Para Barret (1998, p.155) a personalidade do líder exerce profundos impactos 

na cultura da organização. A ele é atribuído o papel de transmitir e alinhar as 

crenças e valores da organização com seus funcionários. Segundo o autor, os 

conflitos aparecem quando os valores cultuados pela empresa não estão ajustados 

aos valores dos funcionários. Barret (1998, p.148) define personalidade de um líder 

a mistura de valores.  

Neste contexto, é percebido que o líder passa a ter o desafio de transmitir e 

auxiliar na formação das crenças e valores da organização em busca de um 

comprometimento maior dos empregados. 

  

A pesquisa procura responder às seguintes questões: Qual a intensidade que 

os valores organizacionais são percebidos pelos funcionários e gestores? Existe um 

processo eficaz de transmissão destes valores para os funcionários? Ao estudar os 
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valores ideais percebidos pelos funcionários, qual o hiato existente entre o percebido 

como real e ideal?  

Estas são algumas questões que podem ser feitas no contexto de indagação 

sobre valores, considerado como núcleo da cultura, e que podem trazer respostas 

para melhoria das práticas organizacionais. 

 

1.4. Questões de Pesquisa 

Partindo da premissa que valores organizacionais são um componente 

fundamental na formação da cultura e sua intensidade pode gerar uma cultura forte 

tendo nos líderes o papel transmissor e formador, o presente trabalho questiona qual 

a intensidade que os valores utilizados na pesquisa possuem na organização? 

Como são transmitidos? Com qual intensidade são percebidos pelos funcionários, 

líder e gestão executiva (fundador e componentes da família)? Quais são as 

discrepâncias apontadas pelos segmentos entre os valores percebidos como reais e 

ideais? 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo Geral 

Inseridas em um ambiente instável, complexo, de constantes transformações 

e de alta complexidade, as organizações buscam o comprometimento e 

engajamento de suas pessoas para consecução de resultados. Ao entender valores 

como sendo o principal componente da cultura organizacional e seu poder 

disciplinador sem necessidade de controle externo, podendo funcionar como 

mecanismo de obtenção de unidade das pessoas em sua maneira de viver, sentir e 

ver a organização buscar-se-á: 

a) Identificar a intensidade que os valores organizacionais possuem em uma 

empresa nacional de prestação de serviços; 
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b) Identificar, com base no aporte teórico da pesquisa elaborada por Tamayo 

(1996), a intensidade com que os valores são compartilhados nos segmentos desta 

organização: 

 Gestão Executiva, formada pelo fundador e alguns componentes da 

família;  

 Líder, composto pelo supervisor da unidade de Jundiaí; 

 Funcionários das unidades de Osasco e Jundiaí. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Referenciar a teoria sobre cultura e valores organizacionais; 

b) Identificar os valores formalizados da organização; 

c) Identificar as discrepâncias entre os valores percebidos como real e ideal; 

d) Analisar, de forma empírica, quais valores se apresentam com maior 

intensidade e que possuem maior tendência de serem internalizados. 

 

1.6. Justificativas 

Em artigo recente, Tamayo e Oliveira (2004) apontam a necessidade dos 

estudos dos Valores Organizacionais: 

 

O foco no estudo dos valores [...] representa uma contribuição ao 

estudo da cultura organizacional, visto que há necessidade de 

encontrar estratégias que permitam avaliar fatores culturais da 
organização, estudar o seu impacto na vida organizacional, bem 

como desenvolver formas para o seu gerenciamento (TAMAYO e 
OLIVEIRA, 2004, p.129-140). 

 

Justifica-se este estudo por meio da importância em entender os valores 

organizacionais na medida em que eles podem contribuir de forma estratégica para 
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a gestão organizacional. Apresenta a aplicação prática de uma ferramenta que 

auxilia na identificação da intensidade de valores comumente existentes nas 

organizações e com qual intensidade são percebidos pelos atores envolvidos. 

 

1.7. Contribuições Previstas do Estudo 

O estudo procura apresentar a importância dos valores organizacionais e 

prevê uma análise empírica sobre as influências que podem exercer na organização 

devido ao grau da intensidade com que são percebidos. Neste sentido, acreditamos 

que este trabalho venha a contribuir na esfera acadêmica, fornecendo novas 

informações para que outras pesquisas prossigam a investigação do tema. 

No âmbito corporativo a intenção é que possa contribuir para a avaliação das 

práticas organizacionais das empresas que já possuem em seus processos a gestão 

dos valores organizacionais. 

Para as empresas que pretendem iniciar este processo, acreditamos que esta 

pesquisa possa trazer uma reflexão sobre o papel do nível gerencial na 

administração da manutenção, criação, mudança e transmissão dos valores 

organizacionais formalizados pela cúpula. 

Esperamos que o referencial teórico possa motivar as organizações que ainda 

não administram a gestão da cultura e os valores organizacionais com seus líderes, 

a considerar o tema como relevante nas discussões estratégicas.   

 

1.8. Estrutura da Dissertação   

Para atingir o objetivo proposto, a dissertação está estruturada, além deste 

capítulo introdutório, em mais três capítulos.  

O segundo capítulo está dedicado a fundamentar teórica e conceitualmente a 

cultura e seus componentes tendo como fio condutor os valores organizacionais. 

Pretende discutir o papel da liderança no âmbito da cultura e valores organizacionais 

e apresentar o modelo denominado Gestão Baseada em Valores (GBV). 
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O terceiro capítulo descreve o método aplicado, baseado em um estudo de 

caso único utilizando pesquisa do tipo qualitativa, bibliográfica e documental. O 

estudo também utilizou como recurso para apurar evidências, as observações de 

campo. Detalha a forma de coleta dos dados e fornece informações sobre a 

empresa pesquisada.  

Por fim, o capítulo 4 apresenta a triangulação das evidências e analisa os 

resultados. 

A conclusão formula comentários e opina sobre os resultados do cenário 

estudado. São consideradas sugestões e propostas para continuidade dos estudos e 

proposição de melhorias, respeitando os limites do objeto estudado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL DE CULTURA E VALORES 

ORGANIZACIONAIS 

O capítulo tem por objetivo apresentar a sustentação teórica desta pesquisa 

que tem sua origem na Cultura Organizacional.  Entender a procedência do termo 

Cultura Organizacional e sua importância significa entender a evolução do termo 

Valores, considerado por muitos autores como sendo núcleo da Cultura. A 

compreensão conceitual dos Mitos, Ritos e Heróis que serão apresentadas se faz 

importante, pois são formadas a partir da cristalização dos valores.  Seu estudo em 

consonância com os conceitos de Valores e de Tipologia Cultural considerados 

neste trabalho e apresentados a seguir, ajudará a identificar os �ditos� e �não ditos� 

dos valores organizacionais do objeto em questão. Neste sentido, �ditos� são os 

elementos culturais formalizados. O que é dito e não praticado pela organização são 

considerados �não ditos�, pois muitas vezes não conseguem vencer a barreira do 

documento onde estão expressos. 

 Devido a importância do papel do líder no processo de transmissão dos 

valores organizacionais e sua influência nos empregados, o capítulo dedica uma 

seção ao tema, com objetivo de dar sustentação teórica para os estudos empíricos 

dos valores comumente compartilhados. 

 

2.1. Resumo das Abordagens Antropológicas 

Para o estudo do comportamento do homem dentro das organizações, a 

Teoria das Organizações (TO) utilizou como alicerce os conceitos de cultura 

definidos nas ciências sociais.  

O estudo antropológico das culturas nacionais auxilia no entendimento do 

comportamento apresentado pelos executivos e trabalhadores, que se baseiam em 

crenças, valores, mitos e atitudes que os indivíduos trazem de seu meio externo 

para dentro da organização (FREITAS, 1997). 
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O quadro 01 apresenta um resumo das principais abordagens conceituais 

antropológicas em relação à cultura e seus representantes. O objetivo é mostrar, de 

forma sintética, o alicerce de onde foi extraído o termo cultura organizacional por 

parte das ciências administrativas, no qual se insere o conceito de Valores.  

 

Quadro 01 - Evolução do Conceito de Cultura na Antropologia 

Abordagem 

Antropológica 
Conceitos 

Principais 

Representantes 

Universalista e 
Evolucionista 

- Caracteriza-se pela dimensão coletiva. A 

cultura é a expressão da totalidade da vida 

social do homem. É adquirida (refuta o 

determinismo biológico). 

- O Evolucionismo prega o estudo das 
culturas particulares e posterior 
comparação. 

- Estabelece escala de estágios da 

evolução cultural. 

Eward Burnett Tylor 
(1832 � 1937) � 
Antropólogo britânico 

escreveu �Cultura 

Primitiva� em 1871, 

considerado marco da 
fundação da etnologia 
como ciência autônoma. 

- Critica o universalismo e evolucionismo 
na medida em que considera que cada 
cultura é singular e deve ser estudada de 

forma direta (permanecer longo tempo com 
o objeto de estudo � in situ). Refuta idéia 

comparativa e de estágios de cultura. 

- Diferença entre grupos humanos é 

cultural e não racial. 

- �A característica dos grupos humanos no 

plano físico é a sua plasticidade, sua 

instabilidade, sua mestiçagem�. (CUCHE, 

2002). 

- Abandona conceito de raça na explicação 

do comportamento humano 

Frans Boas (1858 � 
1942). Austríaco 

naturalizado americano 
criticou o universalismo 
no artigo �The limitation 

of the comparative 
method of anthropology� 

Particularista ou Escola 
Cultural Americana 

- Procura mostrar diferença entre o 

Orgânico e o Cultural. (As necessidades 
orgânicas entre as sociedades podem ser 

comuns, porém a forma de satisfazê-las 
varia por cultura). 

- Superando o orgânico o homem, de certa 

forma, se liberta da natureza. 

Alfred Kroeber (1876 � 
1960). Antropólogo 

americano. No artigo �O 

superorgânico� mostra 

como a cultura atua 
sobre o homem. 

Funcionalismo 

- Contra o evolucionismo centrado no futuro 

- Contra o difusionismo voltado para o 
passado 

- Defende funcionalismo centrado no 
presente (único estado de tempo que se 

pode estudar as sociedades humanas). 

- Cultura como resposta funcional para 
atender as necessidades biológicas e 

Bronislaw Malinowski 
(1884 � 1942). 
Antropólogo inglês. 

Escreve �Uma teoria 

científica da Cultura� � 
1944, onde explica a 
teoria das 
�necessidades�. 
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psicológicas do homem 

- Criação do método etnográfico: 

Observação Participante (cultura não se 

analisa do exterior e não se estuda à 

distância). 

Funcionalismo Estrutural 

- Foco em fatos culturais de um grupo em 
relação às instituições do próprio grupo 

(como se cada parte do sistema funciona 
em relação ao todo). 

A.D.Radcliffe-Brown 
(1881 � 1955), assim 
como Malinowski foi 
influenciado pelas idéias 

de Durkheim. Obra: �A 

estrutura e função na 

sociedade primitiva� 

Neo Evolucionistas 

- Cultura como sistema adaptativo 

- �Cultura são sistemas (de padrões de 

comportamento socialmente transmitidos) 
que servem para adaptar as comunidades 
humanas aos sem embasamentos 
biológicos. Este modo de vida inclui 

tecnologias e modos de organização 

econômica, padrões de estabelecimento, 
de agrupamento social e organização 

política, crenças, práticas religiosas, e 

assim por diante� (KEESING apud LARAIA, 

2006, p.59). 

Leslie White, Marshall 
Sahlins, Marvin Harris,  
A.P. Vayda. 

Teorias Idealistas 

 

 

- Cultura como sistema 
cognitivo 

- Cultura é um sistema de conhecimento: 

�consiste em tudo aquilo que alguém tem 

de conhecer para operar de maneira 
aceitável dentro do sistema� (KESSING 

apud LARAIA, 2006, p.61). 

- A cultura unifica o indivíduo nas estruturas 

sociais 

- Pensamento humano submetido a regras 
inconscientes (conjunto de princípios) 

Ward H.Goodenough 

- Cultura como sistemas 
estruturais 
 

- Cultura definida como conjunto de 
sistemas simbólicos (criação acumulativa 

da mente humana) 

Claude Lévi-Strauss 

 

- Cultura como sistemas 
simbólicos 

- Refuta forma ideal do homem iluminista e 
da antropologia clássica 

- Busca da definição do homem baseado 

na cultura 

- Cultura como conjunto dos mecanismos 
de controles, regras, planos, receitas e 
programas. 

Clifford Geertz 
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- Cultura como sistema de símbolos e 

significados. David Scheider 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Laraia (2006), Cuche (2002) e Freitas (1991a). 

 

A importância do estudo antropológico das culturas nacionais para fins de 

análise da cultura organizacional e seus valores, serão apresentadas nas seções 

que se seguem. 

 

2. 2. Cultura Organizacional: Origem e Evolução 

A origem do termo cultura organizacional possui diversas vertentes. Fleury e 

Sampaio (2002) sugerem que o conceito surgiu no final da década de 50, justificado 

pela busca de novos mercados. 

Segundo Hofstede (2003), uma primeira menção do termo cultura 

organizacional ocorreu na literatura inglesa nos anos 60, porém ainda como 

sinônimo de clima. Foi a partir dos anos 80 que os estudos sobre este tema se 

intensificaram e adquiriram força, ganhando popularidade nas obras de Terence 

Deal e Allan Kennedy. 

Para Morgan (1996), o grande interesse sobre o tema ocorreu nos anos 70 

devido ao impacto que as organizações americanas, em especial a indústria 

automotiva e de eletro-eletrônicos, sofreram com a �súbita� expansão da indústria 

japonesa. 

Freitas (1991a) faz referências anteriores às décadas de 50 de autores que já 

se preocupam com questões ligadas à cultura da organização. O quadro 02 mostra a 

evolução cronológica, até os anos 80, das principais publicações e eventos nos 

Estados Unidos sobre o tema. 
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Quadro 02 � Cronologia das Principais Publicações e Eventos sobre Cultura Organizacional 

Ano(s) Autor (es) Evento/Publicação 

1913 J.C.Penny.Co Formula seu credo 

1914/45 Thomas Watson 

Formula, testa e faz funcionar as 

crenças e valores da IBM. 

 

1940 Johnson & Johnson Formula o �Nosso Credo� 

1951 Elliot Jaques (Inglaterra) 
Livro: The Changing Culture of a 

Factory 

1963 Thomas Watson Jr. 
Livro: A Business and Its Beliefs 

The Ideas That Helped Buit IBM 

Roger Harrison 
Artigo: Understading Your 

Organization�s Character� 

1972 

Burt Clark 
Artigo: �The Organization Saga In 

Higher Education� 

1976 Charles Handy (Inglaterra) Livro: Understading Organization 

1979 Andrew Pettigrew 
Artigo: �On Studying Organizational 

Culture� 

1980 Business Week 

�Corporate Culture � The Hard-To-

Change Values That Spell Success 

or Failure� 

Pascale & Athos 
Livro: The Art of Japanese 

Management 

1981 

William Ouchi 

Livro: Theory Z (How American 

Business Can Meet The Papanese 

Challenge) 

1982 Deal & Kennedy 
Livro: Corporate Culture: The Rites 

and Rituals of Corporate Life 
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Peters & Watermann 

Myron Magnet 

(Fortune) 

Livro: In Seach of Excellence 

Administrative Science 

Quarterly 
Edição Especial, vol. 28:3 

Organizational Dynamics Edição Especial, vol.12 

Rousabeth Kanter Livro: The Change Masters 

Bro Uttal (Fortune) Artigo: The Corporate Values 

1983 

Edgard Schein 
Artigo: The Role of the Founder in 

Creating Organizational Culture 

Academy of Management 

Universidade de Pittsburg 

Resultado do programa: Livro 

Gaining Control of The Corporate 

Culture, organizado por Kilmann et 

al. 

Universidade British Columbia 

(Canadá) 

�Conference on Organizational 

Culture and The Meaning of Life in 

the Worklplace�, tendo como 

resultado o livro: Organizational 

Culture, organizado por Frost et al.. 

Business Week 

Artigo: �Changing a Corporate 

Culture � Can Johnson Go From 

Band-Aid To Hight Tech?� 

1984 

Edgard Schein 
Artigo: �Coming to a New Awareness of 

Organizational Culture� 

1985 Geert Hofstede Livro: Culture's Consequence 

1986 Rodgers & Shook Livro: The IBM Way� 

1986 Business Week  
Artigo: �McWorld? McDonald´s Can 

Make a Big Mac Anywhere. But 

Duplicating Its Culture Abroad 
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Won´t Be So Easy� 

1987 Charles Handy (Inglaterra) Livro: Deuses da Administração 

1988 John Love 
Livro: A Verdadeira História de 

sucesso da McDonald´s. 

Fonte: Adaptado de Freitas (1991a, p. XXI). 

 

O tema fora abordado anteriormente por diversos autores, tais como Chester 

Barnard 1, Elliot Jaques 2, McGregor 3 e outros. 

Para Freitas (1991a), apesar da década de 80 ter sido um marco no discurso 

e evolução das pesquisas sobre cultura organizacional, principalmente nos Estados 

Unidos, no Brasil o assunto era tratado de maneira secundária e os materiais 

disponíveis em sua maioria eram de origem estrangeira.  

 

 

2.3. Cultura Organizacional � Conceito 

Segundo Alves (2004, p.4), �a cultura impressiona, e por vezes encanta a 

todos os autores�.  Estes autores, ao conceituar a cultura, utilizam-se de diferentes 

aspectos e abordagens, gerando diversos conceitos e propostas.  Alves (2004) tece 

crítica para diversas definições de cultura. Para o autor, a definição de cultura é 

desnecessária para trabalhar o pensar da organização. Conforme Alves (2004) a 

cultura, por ser um intercâmbio, possui a necessidade de intercambiar. Afirma que 

definir cultura é empobrecê-la, pois implicará em defesa. Defesa para Alves (2004) é 

luta política. A cultura, como mediação social e luta política, pode �transformar-se 

como cabos-de-guerra submetidos a fortes tensões�, geradoras de conflitos, revoltas 

e guerra (ALVES, 2004, p.8).  

                                              
1 Chester Barnard escreveu em 1938 o livro As Funções do Executivo (Editora Atlas, 1977). Sua 

principal visão é que o executivo deve saber interpretar os significados. 
2 Freitas (1991a ) aponta o livro �The Changing Culture of a Factory� de Elliot Jaques, publicado em 

1951, como destaque sobre o tema na época. 
3 Em 1960 Douglas McGregor escreveu �The Human Side of Enterprise� onde tratou como a natureza 

humana poderia influenciar a vida na organização. 
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ARTEFATOS

VALORES 

ESPOSADOS

PRESSUPOSTOS 

BÁSICOS

Estruturas Visíveis e Estruturas Visíveis e 

Processos (difícil de decifrar). Processos (difícil de decifrar). 

Estratégias, Objetivos, Filosofias. Estratégias, Objetivos, Filosofias. 

Maior nível de consciência. Maior nível de consciência. 

Invisível, Inconsciente, evidências sem Invisível, Inconsciente, evidências sem 

necessidade de provas (internalizadas como necessidade de provas (internalizadas como 

verdade), percepções, pensamentos, verdade), percepções, pensamentos, 

sentimentos (última fonte de valores e ações). sentimentos (última fonte de valores e ações). 

ARTEFATOS

VALORES 

ESPOSADOS

PRESSUPOSTOS 

BÁSICOS

Estruturas Visíveis e Estruturas Visíveis e 

Processos (difícil de decifrar). Processos (difícil de decifrar). 

Estratégias, Objetivos, Filosofias. Estratégias, Objetivos, Filosofias. 

Maior nível de consciência. Maior nível de consciência. 

Invisível, Inconsciente, evidências sem Invisível, Inconsciente, evidências sem 

necessidade de provas (internalizadas como necessidade de provas (internalizadas como 

verdade), percepções, pensamentos, verdade), percepções, pensamentos, 

sentimentos (última fonte de valores e ações). sentimentos (última fonte de valores e ações). 

Apesar das críticas propostas por Alves (2004) aos diversos conceitos 

elaborados sobre cultura, o presente trabalho defende como premissa adotar uma 

definição conceitual como referencial teórico que dê suporte ao projeto de pesquisa. 

Diante deste ponto de vista, a definição de Schein (1992) foi adotada como 

sendo o referencial por ser considerada mais ampla e abrangente. 

Para o autor, cultura organizacional pode ser definida como: 

 

[...] o conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os 
problemas de adaptação externa e de integração interna, e que 

funcionou bem o bastante para serem considerados válidos e 

ensinados aos novos membros como a forma correta de perceber, 
pensar e sentir em relação aos problemas (SCHEIN, 1992, p.12, 

tradução nossa). 

 

Schein (1992) corrobora com diversos autores quanto aos componentes da 

cultura, divergindo em sua classificação. Para o autor, os Pressupostos Básicos 

corresponde ao componente central da cultura, enquanto que a literatura, de forma 

geral, aponta os Valores como sendo o núcleo da Cultura Organizacional. Todavia, o 

autor credita importância para os Valores na medida em que ele atua como elo entre 

o mundo visível da cultura (artefatos e criações) e o invisível (pressupostos básicos). 

O modelo de Schein (1992) é apresentado na Figura 02. 

 

 

                    Figura 02 � Níveis de Cultura de Schein 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Adaptado de Schein (1992, p.17, tradução nossa) 
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Para Schein (1992) o cimento da cultura organizacional reside na 

transformação dos valores em pressupostos básicos. Segundo o autor, os 

pressupostos são os valores esposados assumidos como verdade inquestionável 

pelo grupo. Corresponde às práticas aprendidas de adaptação externa e integração 

interna, que funcionaram suficientemente bem e que podem ser transmitidas para 

novos integrantes do grupo, como forma correta de agir, pensar e sentir. 

Ao afirmar que os pressupostos são as respostas aprendidas e originadas dos 

valores esposados, que levam a um tipo de comportamento, Schein (1992) também 

transmite aos valores um alto grau de importância, deixando-o como elo entre os 

artefatos e os pressupostos básicos.  

Freitas (1991a) sintetiza a visão de Schein quanto à força dos pressupostos e 

sua diferença em relação aos valores: 

 
A força dos pressupostos está no fato de que eles são menos 

debatíveis e confrontáveis que os valores esposados. Estamos 
lidando com pressupostos quando alguém se recusa a discutir 

determinada coisa, ou quando uma pessoa considera a outra como 
�insana� ou �ignorante� por levantar questões sobre determinado 

assunto. Como exemplos estariam: a noção de que um negócio deve 
ser lucrativo, o de que escolas devem educar, ou que medicina deve 
prolongar a vida. Estes são pressupostos mesmo quando 

frequentemente são considerados como meros valores (FREITAS, 

1991a, p.8). 

 

Schein (1985) considera que a cultura não se torna forte por ações ou 

decisões gerenciais.  Ela se fortalece na medida em que os valores esposados são 

internalizados e se transformam em pressupostos. Segundo o autor, os 

pensamentos compartilhados decorrem dos mecanismos de aprendizado da cultura.  

Para Schein (1985) uma cultura pode ser aprendida por meio de dois 

mecanismos: da ansiedade e redução da dor, ao que o autor denomina de �modelo 

do trauma-social� (the social trauma model) e, por meio da recompensa e reforço, 

qualificado por Schein como �modelo de sucesso� (the success model). 

O primeiro modelo sugere que o aprendizado do grupo decorre de um 

desconforto. O grupo compartilha formas de sobreviver à �dor� e elabora artifícios 

que ajudem a evitar tal desconforto no futuro.  Segundo o autor, o perigo deste 
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modelo é o grupo persistir em atuar no mesmo padrão para evitar dissabores 

semelhantes, sem ao menos avaliar se o problema do passado continua. Estas 

suposições culturais aprendidas podem ocasionar dificuldades de adaptação em um 

ambiente de mudanças constantes. 

O segundo modelo sugere que o grupo aprende com o sucesso de suas 

ações. As pessoas repetem as soluções em que obtiveram sucesso e as internaliza 

como sendo verdade, desconsiderando os insucessos. Este mecanismo difere do 

primeiro modelo, pois testa o ambiente continuamente. Caso haja mudanças no 

ambiente, o grupo promove uma revisão de suas estratégias. Todavia, o autor alerta 

que em ambientes inconstantes, onde as ações do grupo produzem sucesso em um 

momento e falhas em outro, o modelo pode gerar comportamentos resistentes às 

mudanças. O ambiente imprevisível, segundo o autor, produz aprendizagem 

somente pelo trauma. 

Schein (1985) afirma que os prós e contras de uma cultura organizacional e 

como ela pode ser alterada, depende das circunstâncias em que a organização está 

inserida. O quadro 03 apresenta os diferentes estágios de crescimento de uma 

organização e as funções culturais de cada estágio.  

 

 

 

Quadro 03 - Estágios da Empresa e da Cultura Organizacional 

Estágio de Crescimento Função da Cultura 

I. Nascimento / Crescimento Inicial 

 Sob a gestão do Fundador ou da 

Família 

 

 

 

 

 

Fase de Sucessão 

 Cultura é uma característica de competência e fonte 

de identificação 

 Cultura é o cimento que mantém a organização unida 

 A organização se esforça por mais integração e 

transparência 

 Forte ênfase na socialização como fonte de 

comprometimento 

 Cultura se transforma em um campo de batalha entre 

�conservadores� e �liberais�. 

 Os potenciais sucessores são avaliados se irão 

manter ou mudar os elementos culturais 
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II. Organizacional na fase da 

Média Idade 

 Desenvolvimento de novos 

produtos 

 Integração Vertical 

 Expansão Geográfica 

 Aquisições, Fusões 

 Integração cultural declina enquanto as sub-culturas 

se reproduzem 

 Crise de identidade, perda dos objetivos chaves, 

valores e pressupostos. 

 Oportunidade de gerenciar o sentido da mudança 

cultural 

III. Fase da Maturidade 

 Maturidade do mercado 

 Estabilidade Interna ou 

estagnação 

 Desmotivação para mudar 

 

Opções de Transformação da 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Opção de Destruição da Cultura 

 Insolvência e Reorganização 

 Novo Controle acionário e 

Reorganização 

 Fusão e Assimilação de 

Novos valores 

 

 A cultura se transforme em inibidora das inovações 

 A cultura preserva o sucesso do passado. É vista de 

fora como uma fonte de auto-estima, defesa. 

 

 

 

 A mudança cultural é necessária e inevitável, porém 

não são todos os elementos que devem e podem ser 

mudados. 

 Os elementos essenciais da cultura devem ser 

identificados e preservados 

 A mudança cultural pode ser gerenciada ou 

simplesmente evoluir por si só 

 

 

 Mudança da cultura em seus níveis básicos 

 Mudança cultural se dá por meio da troca massiva das 

pessoas chaves 

Fonte: Adaptado de Schein (1985, p.28, tradução nossa). 

 

Schein (2001, p.39) afirma �o que direciona a cultura � sua essência � são as 

certezas tácitas aprendidas e compartilhadas nas quais as pessoas baseiam seu 

comportamento diário�.  Assim, segundo Schein (1985) cultura pode ser descrita 

como traços de comportamentos compartilhados que são implícitos, dados como 
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certos e inconscientes, vindos à superfície somente por algum processo de 

investigação.  

Bower (apud Deal e Kennedy, 2000, p. 4) oferece uma definição mais informal 

da cultura. Citada por Schein (2001), esta definição sugere que cultura �é o jeito 

como fazemos as coisas aqui�. 

Para este estudo de caso usaremos o questionário elaborado por Tamayo 

(1997), apresentado no capítulo 4 para identificação da intensidade dos valores 

organizacionais da empresa pesquisada.  O autor discute os valores organizacionais 

dentro dos aspectos culturais, apresentando-o como elo fundamental na formação 

dos pressupostos básicos da cultura organizacional. A fundamentação teórica dos 

valores será apresentada em seção específica neste capítulo.   

 

2.4. Principais Elementos da Cultura Organizacional 

A importância do entendimento dos elementos culturais decorre do fato de 

que eles orientam o comportamento humano na organização. A fundamentação 

teórica e conceitual destes elementos auxiliará na análise do objeto estudado. 

Segundo Freitas (1991a), elementos da cultura �fornecem uma interpretação 

para os membros da organização onde a passagem dos significados se dá como 

uma coisa aceita�.  

Conforme a autora, estes elementos acabam por exercer um controle 

eficiente sobre os indivíduos que compartilham da mesma cultura. 

 Autores como (FREITAS, 1991a); (HOFSTEDE, 2003); (DEAL e KENNEDY, 

1982); (TAMAYO,1996) corroboram ao afirmar que os principais elementos da 

cultura organizacional são seus Símbolos; Ritos; Heróis e Valores. De forma geral, a 

literatura também afirma que são os Valores o componente mais importante da 

cultura organizacional, pois é a partir de sua cristalização que são gerados os 

demais componentes da cultura. 
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SÍMBOLOS

HERÓIS 

RITUAIS 

VALORES

PRÁTICAS 

2.4.1. Símbolos, Heróis e Ritos  

Hofstede (2003) representa os elementos culturais sob a forma de camadas de 

uma �cebola� (figura 03). 

 

Fig.03 - Os diferentes níveis dos componentes da Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hofstede (2003, p.23). 

 

 Nesta representação, as camadas mais externas são as mais superficiais da 

cultura e sua profundidade ocorre na medida em que se caminha para o centro da 

�cebola�. 

 Trompenaars (1993) nomeia a camada mais externa do modelo de �artefatos 

e produtos�. Para o autor, este é o nível mais explícito da cultura, pois corresponde à 

realidade observável. Esta �cultura explícita� é representada pelos símbolos 

(palavras que formam a linguagem da organização, gestos, figuras, objetos, 

vestuário, estilos), que transportam um significado particular que é reconhecido por 

aqueles que partilham a cultura. 

O segundo nível da figura 03 remete aos heróis da cultura. 

De acordo com Freitas (1991a) �é bastante comum encontrarmos uma relação 

quase direta entre organizações bem sucedidas e seus heróis�. 
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Deal e Kennedy (2000) abordam, em um capítulo específico, a importância 

destes atores na cultura organizacional.   

 

Se os valores são a alma da cultura, então os heróis personificam os 

valores e sintetizam a força da organização. Os heróis são figuras 

bases em uma cultura forte. [...] Eles criam os modelos e papéis para 

que os empregados sigam. O herói é o grande motivador, o mágico, 

a pessoa que todos poderão contar quando as coisas não estiverem 

bem. Têm o caráter e estilo inquestionável. Fazem coisas que todos 

querem fazer, mas não tentam. Heróis são figuras simbólicas cujas 

ações são fora do comum, mas não o demasiado distante do normal. 

Mostram � frequentemente, que o sucesso se encontra dentro do 
ideal e da capacidade humana (DEAL e KENNEDY, 2000, p.37, 
tradução nossa). 

 

 Segundo Hofstede (2003) heróis podem ser pessoas vivas, falecidas, reais ou 

imaginárias. O autor corrobora com a definição de Deal e Kennedy (2000) ao afirmar 

que as características altamente valorizadas dos heróis influenciam e servem de 

modelo de comportamento. 

Freitas (1991a) resume as funções dos heróis em seis itens: 

 Tornam o sucesso atingível e humano, o que influencia seguidores; 

 Fornecem modelos, ou seja, ao influenciar seguidores demonstram que 

qualquer indivíduo pode ser herói. Basta ter confiança e persistência 

para tentar; 

 Simbolizam a organização para o mundo exterior; 

 Estabelecem padrões de desempenho; 

 Motivam os empregados, fornecendo padrões de desempenho. 

 

A terceira camada aponta para os ritos e rituais e encontra-se em um nível 

mais profundo na representação gráfica de Hofstede (2003). 

Para o autor, os rituais são atividades do dia a dia da organização. Estas 

atividades, tais como forma de cumprimentar, cafés, happy hour, cerimônias e 
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reuniões, são consideradas comuns por seus atores, mas de profundo significado 

para uma determinada cultura.  

Deal e Kennedy (2000) definem cultura forte como sendo um sistema de 

regras informais que explicam claramente para as pessoas quais os objetivos que a 

empresa deve atingir e como seus integrantes devem se comportar. Para que isto 

ocorra, os valores, ritos e mitos, heróis e símbolos são coesos, tornam a cultura mais 

tangível e demonstram forte significado aos seus indivíduos, justificando para eles os 

motivos de seu labor. 

 Segundo os autores, as empresas com cultura forte, criam seus ritos e rituais, 

que influenciam no comportamento das pessoas. Afirmam que neste tipo de cultura, 

nada é trivial. Qualquer evento que ocorre no contexto da organização, um novo rito 

ou ritual, deve ser gerenciado. Para Ulrich (apud FREITAS, 1991a, p.25) a 

administração de Recursos Humanos (RH) de uma organização tem papel central na 

definição e gerenciamento dos ritos, rituais e cerimônias. 

Citando Deal e Kennedy, Freitas (1991a, p.23) resume em sete fatores o 

papel dos rituais, ritos e cerimônias dentro da cultura organizacional: 

 

 Comunicam claramente como as pessoas devem se comportar nas 

organizações e quais os padrões de decoro são aceitáveis; 

 Chamam a atenção para a maneira como os procedimentos são 

executados; 

 Estabelecem a maneira como as pessoas podem �jogar� e/ou �divertir-

se�; 

 Exercem uma influência visível e penetrante; 

 Apresentam o lado criativo da cultura, que libera tensões e encoraja 

inovações, aproximando as pessoas, reduzindo os conflitos, criando 

novas visões e valores; 

 Guiam o comportamento, por meio da dramatização dos valores 

básicos, visto que por trás de cada ritual está um mito que simboliza a 

crença central da corporação; 
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 Exibem e fornecem experiências a serem lembradas pelos 

empregados. As cerimônias são destacadas como eventos 

extraordinários, aos quais todas as luzes da organização emprestam 

brilho. 

Com base em Trice e Beyer, Freitas (1991a, p.24) aponta os ritos 

organizacionais mais comuns e  seus traços: 

 Ritos de Passagem: usado na mudança de �status� em uma nova 

atividade ou novo treinamento, ajuda a minimizar problemas na forma 

de execução das atividades e a restabelecer relações sociais. 

 Ritos de Degradação: demissão ou afastamento de alto executivo e 

�encostar o profissional� ou denunciar falhas, são formas de utilizar 

este rito, que tem por conseqüência delimitar fronteiras de um grupo e 

reforçar as regras e valores envolvidos. 

  Ritos de Reforço: cerimônias públicas para exaltar um bom resultado 

têm por objetivo reforçar os valores positivos da organização e motivar 

esforços similares. 

 Ritos de Renovação: tem por objetivo renovar e aperfeiçoar as 

estruturas sociais por meio de programas de desenvolvimento 

organizacional. Este rito foca os problemas tirando a atenção de outros 

e reforça e legitima os sistemas de poder e autoridade. 

 Ritos de Redução de Conflitos: para restabelecer o equilíbrio das 

relações, pode ser utilizada a barganha coletiva. 

 Ritos de Integração: utilizado para �encorajar e reviver sentimentos 

comuns e manter as pessoas comprometidas com o sistema social. 

Comumente usado nas festas de Natal, rodadas de cerveja, jogos� 

(FREITAS, 1991a, p.25).  Este rito permite que as pessoas liberem 

suas emoções, afrouxem a pressão das normas. 

Por considerar componentes visíveis ao observador, Hofstede (2003) 

denomina de �práticas� ao agrupamento das três primeiras camadas da �cebola� 
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(símbolos, heróis e ritos), contudo ressalta que seu significado cultural somente pode 

ser percebido pelos atores envolvidos na cultura. 

A figura 03 apresenta em seu centro a representação dos valores 

organizacionais que, segundo o autor, é a manifestação mais profunda da cultura. 

 

2.4.2. Valores Organizacionais 

Deal e Kennedy (2000) consideram que os valores correspondem ao alicerce 

da cultura organizacional. Para os autores, os valores fornecem o sentido da direção 

para a obtenção do sucesso e dão a diretriz para o comportamento cotidiano dos 

funcionários na empresa. É a partir dos valores que são gerados os heróis e são 

determinados os ritos, mitos e símbolos organizacionais. 

Apesar de Trompenaars (1993) e Schein (1985) não considerarem os valores 

como sendo o componente central da cultura, atribuem importante papel a este 

elemento. Segundo Schein (1985), quando se tem uma boa quantidade de 

informações a respeito dos valores, é possível identificar os motivos do porque uma 

empresa age de determinada maneira em seu cotidiano. Este conhecimento é 

importante, pois possibilita ações de melhoria neste nível.  Para o autor, o 

conhecimento dos valores possibilita a identificação da ideologia, filosofia, caráter e 

credo da organização. 

Os valores podem ser definidos como sendo os princípios e crenças de uma 

organização: 

Podem ser definidos como princípios ou crenças, organizados 

hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou a modelos de 
comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão 

a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. (TAMAYO, 

1996, p.63). 

 

Segundo Tamayo (1996), os elementos envolvidos nesta definição são: 

 Aspectos Cognitivos: considera que os valores são crenças 

existentes na organização e se traduzem em respostas �prontas e 

privilegiadas� aos problemas da empresa. O autor considera que 
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somente as crenças enfatizadas são consideradas um valor. Estas 

crenças estão em interação entre si e compõe um sistema de valores 

complexo e hierarquizado. 

 Aspecto Motivacional: para Tamayo (1996) o núcleo dos valores 

organizacionais repousa na motivação de indivíduos (interesse e 

desejos de uma pessoa, do fundador, do presidente, de um gerente ou 

alguém influente na empresa) ou de um grupo. O quadro 04 apresenta, 

segundo o autor, os principais tipos motivacionais de valores. 

 Função dos Valores: Tamayo (1996) corrobora com Deal e Kennedy 

(2000) ao afirmar que a função principal dos valores é a de �orientar a 

vida da empresa e orientar o comportamento de seus membros�, 

delimitando a forma de pensar e agir das pessoas. Segundo o autor, 

�não apenas o comportamento do indivíduo é influenciado pelos 

valores, mas também o julgamento que ele faz do comportamento dos 

demais, pertinente ao sistema organizacional�. Para Katz e Khan (apud 

Tamayo, 1996, p.63) os valores tem por função �vincular as pessoas, 

de modo que elas permaneçam dentro do sistema e executem as 

funções que lhes foram atribuídas�. Em outras palavras, possui o papel 

de controle para que a empresa atinja suas metas e objetivos e 

conquiste o sucesso. Tamayo (1997, p.190) complementa que �uma 

função dos valores organizacionais compartilhados entre membros da 

empresa é criar neles modelos mentais semelhantes relativos ao 

funcionamento e à missão da organização�. Modelos mentais 

semelhantes provocam percepções semelhantes acerca da empresa e 

comportamento organizacional padronizado. 

 Hierarquização dos Valores: Para Tamayo (1996) os valores são 

hierarquizados na medida em que são classificados em importantes e 

secundários ou mesmo no que tem valor e o que não tem.  Segundo o 

autor, �a ordenação hierárquica de valores pressupõe que a 

organização não se relaciona com o mundo físico e social como 

observador que assiste a um espetáculo, mas como ator que participa 

que toma partido, que se envolve nele�. A essência dos valores 

organizacionais consiste em permitir sua hierarquização. 
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Quadro 04 � Tipos Motivacionais de Valores 

TIPOS METAS SERVE INTERESSES 

Hedonismo 
Prazer e gratificação sensual para si 

mesmo 
Individuais 

Realização 
O sucesso pessoal obtido através de uma 

demonstração de competência 
Individuais 

Poder Social 
Controle sobre pessoas e recursos, 

prestígio. 
Individuais 

Autodeterminação 
Independência de pensamento, ação e 

opção. 
Individuais 

Estimulação Excitação, novidade, mudança, desafio. Individuais 

Conformidade 

Controle de impulsos e ações que podem 

violar normas sociais ou prejudicar aos 

outros 

Coletivos 

Tradição 
Respeito e aceitação das metas e 

costumes da sociedade 
Coletivos 

Benevolência  
Promoção do bem-estar das pessoas 

íntimas 
Coletivos 

Segurança 

Integridade pessoal, estabilidade da 

sociedade, do relacionamento e de si 

mesmo. 

Mistos 

Universalismo 
Tolerância, compreensão e promoção do 

bem-estar de todos e da natureza. 
Mistos 

Fonte: Tamayo (1997, p.179) 

 

Para Tamayo (1996) �valores são elementos integradores, no sentido de 

serem compartilhados por todos ou por boa parte dos membros de uma 

organização�. Tamayo (1997) afirma que no estudo dos valores, mais importante que 

as diferenças, é a identificação dos valores convergentes e a importância que os 

componentes de uma organização dão para eles. Para o autor, esta convergência 

dá o �conceito de valores compartilhados, isto é, a coincidência na percepção dos 

valores da empresa entre todos os membros da organização ou entre vários 

membros da mesma�. 
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Deal e Kennedy (2000) afirmam que os valores compartilhados formam uma 

cultura mais forte, pois na medida em que os funcionários sabem o que a empresa 

representa e quais padrões devem sustentar, provavelmente tomarão decisões que 

estejam suportadas por estes padrões. Para os autores, os funcionários das culturas 

que possuem os valores compartilhados são mais motivados, pois a vida na 

empresa tem mais significado para eles. Os funcionários se sentem parte importante 

da empresa. 

Citando Posner, Kouzes e Schmidt, Freitas (1991a, p.15) aponta sete fatores 

que sustentam a importância e o diferencial positivo que os valores compartilhados, 

fazem na cultura de uma empresa. O estudo foi realizado considerando 

administradores de diversos níveis em mais de 1500 empresas americanas e 

considerou como conceito o relacionamento dos valores dos funcionários com os da 

organização. Os fatores são apresentados a seguir: 

1. Os valores compartilhados estão relacionados com sentimentos 

de sucesso pessoal, ou seja, a compatibilidade entre os valores 

pessoais e organizacionais leva as pessoas a experimentar 

sentimento de sucesso. 

2. Os valores compartilhados estão relacionados com o 

comprometimento organizacional. Os sujeitos que acreditam que 

seus valores são compatíveis com os da organização, são mais 

seguros com sua estabilidade e acreditam que estarão na mesma 

empresa nos próximos cinco anos. 

3. Os valores compartilhados estão relacionados com a 

autoconfiança no entendimento pessoal e valores 

organizacionais, ou seja, o sujeito tende a um maior entendimento 

dos valores organizacionais devido a possuir valores pessoais 

semelhantes. 

4. Os valores compartilhados estão relacionados com o 

comportamento ético, pois quanto maior a compatibilidade entre os 

valores do sujeito e o da empresa, maior será a tendência em se 

concordar com as normas éticas estabelecidas. 
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5. Os valores compartilhados estão relacionados com sentimentos 

de estresse pessoal e profissional, ou seja, o trabalho proporciona 

grande satisfação aos sujeitos, cujas pressões cotidianas que 

ocorrem em suas atividades profissionais não os afetam de forma 

substancial. 

6. Os valores compartilhados estão relacionados aos objetivos 

organizacionais. Entre os valores mais importantes neste 

relacionamento estão �objetivos de eficácia, produtividade, reputação, 

moral e maximização do lucro�.  Segundo O'Reilley e Caldwell (apud 

FREITAS, 1991a, p.17), as empresas que possuem uma cultura forte 

apresentam alto grau de �coesão, credibilidade na administração, 

orgulho, satisfação, identificação e desejo de trabalho árduo por parte 

de seus funcionários�. 

7. Os valores compartilhados estão relacionados com os 

�stakeholders�
4
 organizacionais. Sujeitos que possuam seus 

valores em maior sintonia com os da empresa, possuem a tendência 

em dar maior importância para o público que é influenciado pela 

organização (comunidade, clientes, fornecedores, pessoal interno, 

etc). 

Segundo Deal e Kennedy (2000), os valores influenciam diretamente na forma 

como a empresa toma suas decisões, desde a concepção de um produto até a 

maneira como as pessoas são tratadas.  Para o autor, as empresas guiadas por 

valores compartilhados fortes, tendem a refletir em seus projetos sobre estes 

valores. Os autores citam como exemplo pesquisa realizada na empresa americana 

Procter & Gamble, onde os valores fortes repousam na experiência histórica que 

possuem no relacionamento com o mercado. Este fator faz com que os gestores 

seniores da empresa tenham como foco o marketing e as grandes decisões, 

melhores salários e oportunidades, para, por exemplo, que sejam direcionadas para 

este segmento. Como resultado, a empresa tende a desenvolver melhores 

                                              
4 Stakeholder (ou parte interessada em português) corresponde a todos os envolvidos com a 

empresa, sejam eles fornecedores, funcionários, investidores, comunidades, etc. e que são 

influenciados pelas ações da organização. 
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processos de captura de informações dos clientes e de desenvolvimento de 

produtos em relação à concorrência.  

Da mesma forma que os valores compartilhados fortes podem influenciar 

positivamente uma empresa, eles também oferecem riscos e armadilhas.  

Conforme Deal e Kennedy (2000), estes riscos podem ser: 

 Risco da Obsolescência. Pode ocorrer quando existem alterações 

no mercado ou na economia. A empresa, devido aos fortes valores 

compartilhados, continua a agir conforme seus antigos modelos 

mentais, que obtiveram sucesso no passado. 

 Risco da Resistência à Mudança.  Segundo os autores, a menos 

que ocorra uma forte agitação no ambiente que faça todos se 

adaptarem ou mesmo perecerem, as fortes alterações em 

empresas que possuam valores compartilhados e enraigados, 

podem gerar resistências às mudanças destes valores.   

 Risco da Inconsistência: Ocorre quando o comportamento 

gerencial não está em sintonia com o discurso. Para os autores, a 

inconsistência ocorre quando o que é professado em termos de 

valores não corresponde à prática gerencial. 

 

Para construir uma cultura forte, a alta gerência deve estar 

convencida que pode aderir fielmente e de forma visível aos valores 

que pretende promover. Toda inconsistência que ocorrer na 

aderência aos valores declarados da empresa, começará a debilitar 

a força da cultura (DEAL e KENEDDY, 2000, p.36, tradução nossa). 

Tamayo (1997) apresenta duas alternativas para o estudo dos valores 

organizacionais:  

 Estudar os valores por meio de documentos oficiais da organização ou 

pelos discursos oficiais da alta direção; 

 Estudar a percepção que os funcionários possuem sobre os valores 

que regem a vida da organização 
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Este projeto tem por escopo atuar na segunda alternativa como linha central 

de pesquisa e sua metodologia está detalhada no capítulo três. 

 

2.5.  Dimensões das Tipologias Culturais 

O presente trabalho procurou identificar a dimensão cultural da organização 

estudada como sendo uma das fontes de evidência no estudo dos valores. Para 

Freitas (1991a), o entendimento das tipologias culturais ajuda na compreensão da 

formação dos valores, pois estes determinam tipos de culturas diferentes.   

Nardi (1997) utilizando como referência o espaço interno e externo da 

organização e seus processos de naturezas pessoais e impessoais identificou, por 

meio de pesquisa documental de diversos textos do campo da administração, quatro 

tipos de tipologias culturais. 

Por espaço o autor entende ser os limites espaciais, de atuação e influência 

da organização. Espaço interno representa os limites em que a empresa possui 

influência. Já o espaço externo, sua influência não é significante. 

Nardi (1997) compreende que os trabalhos realizados dentro do espaço 

interno são efetuados por processos e os classifica em pessoais e impessoais. Para 

o autor, nos processos pessoais os resultados dependem muito fortemente das 

ações das pessoas. Já os impessoais são representados por normas a serem 

seguidas, sem interferência pessoal. 

Os tipos culturais apontados por Nardi (1997) são: 

a) Personalista: Tipo caracterizado por ser voltado para dentro da 

organização (espaço interno), com foco nas pessoas. Segundo o autor, as 

organizações com estes traços de cultura dependem dos profissionais que a lideram 

ou comandam. Apresenta como característica básica o personalismo.  Segundo 

Nardi (1997) alguns autores relacionam esta fase com organizações jovens.  

Ela age, muitas vezes, de maneira confusa, alternando períodos de 

inovação, �entrepreneuring�, com períodos de extremo 

conservadorismo, de busca de um padrão de atuação, que em geral 

é muito valorizado, visto que a empresa é voltada para dentro e é 

nesse ambiente que ela justifica suas ações e dá significado aos 
seus valores (NARDI, 1997, p.111). 
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b) Corporativa ou Sistêmica: Corresponde a segunda fase do crescimento 

da empresa.  As decisões são altamente centralizadas e a organização é 

caracterizada por uma visão centrada na racionalização das atividades por meio da 

subdivisão das funções e por processos formais. Apesar de incorporar novos meios 

produtivos, possui forte resistência às mudanças devido ao sucesso do passado 

(fase personalista) e ao respeito às normas Os processos são criados por áreas 

especializadas (com a visão do fundador) e com soluções que podem ser replicadas.  

 

[...] Com isso a organização se torna sistêmica, funcionalista e 

também resistente às mudanças que não sejam dessa natureza, e, 

por ser voltada para dentro, usa sua energia para manter e controlar 
os processos agora impessoais.  

Esses valores criados em diferentes pontos dentro da empresa são 

validados pelos seus funcionários e com o tempo se tornam 

características corporativas, isto é, validadas para todos (NARDI, 

1997, p.113). 

 
 

c) Adaptativa: Para o autor corresponde à terceira fase do crescimento da 

empresa onde normalmente surgem as unidades de negócios e divisões. Existe o 

crescimento funcional e de especialização que, segundo Nardi (1997), poderá 

propiciar uma ruptura com a centralização �inclusive com as decisões e o poder� e 

com a rigidez dos processos.  

 

Há formalidade nas estruturas, mas também há modificações 

profundas nos valores em algumas unidades, em particular as que 
têm contato mais íntimo com o meio externo.  

A necessidade de mudança muito contida gera a adaptação, com 

foco no curto prazo para obtenção de resultados imediatos inclusive 

para manter o poder. Isso prova o valor das novas forças e o vigor da 

unidade descentralizada (NARDI, 1997, p.115). 

 
 

d) Aprendizagem, Construtivista ou Learning: Segundo Nardi (1997) as 

organizações que evoluíram para a fase da Adaptação, ao chegarem ao estágio da 

Aprendizagem percebem que não basta se adaptar e explorar o meio externo. 
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Devem também se antecipar aos acontecimentos. A fase é caracterizada no espaço 

externo e nos processos pessoais.  Existe a necessidade de interferência das 

pessoas nos processos, com visão para o futuro. 

Conforme o autor, esta é a fase onde a empresa começa a ser �reinventada�. 

�Há busca de novos caminhos, valorizam-se as pessoas, suas competências e 

habilidades, em particular, quando aplicadas para a solução de problemas da 

sobrevivência futura da organização�. 

São organizações de estruturas flexíveis, que valorizam o trabalho e soluções 

em grupo e o conhecimento. Buscam novos processos e pessoas com valores 

semelhantes aos da empresa. 

Nesta pesquisa, Nardi (1997) identifica que estas organizações possuem 

estruturas flexíveis e a direção descentralizada, todavia existem resistências às 

mudanças, mas passíveis de negociação. �De outro lado, a pressão por mudanças 

em todos os sentidos e direções é tão grande, que este tema passa a ser também 

um item que necessita de forte gerenciamento� (NARDI, 1997, p.115). 

A figura 04 demonstra, de forma sintética, as tipologias culturais identificadas 

por Nardi (1997) e suas principais características. 
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PERSONALISTA

� Poder centralizado
� Foco no fundador
� Foco no líder/chefe
� Foco no processo
� Em geral conservadora
� Foco na preservação

� Da instituição

� Da organização

� Do líder e seus valores
� Em geral resistente às mudanças
� Comunicação informal, restrita, lenta

� Ações dependem do líder
� Ações dependendo do líder

CORPORATIVA

� Poder centralizado e definido
� Controle
� Sistêmico

� Hierárquico
� Conservador
� Resistente às mudanças
� Comunicação lenta e formal

� Foco na preservação (tradição)

� Da instituição

� Da organização

� Das pessoas
� Dos VALORES

� Foco nas normas escritas ou não

� Forte envolvimento com o poder e com a
Comunidade
� Muito lenta

ADAPTATIVA

� Poder distribuído e definido
� Competitividade
� Renovadora
� Dessacralizadora
� Poder pende para onde está o sucesso
� Foco na competência

� Foco na tecnologia
� Foco nos processos / procedimentos
� Foco na mudança
� Foco nos resultados
� Empreendedora
� Comunicação ágil, formal, adaptativa, muito

ágil.

APRENDIZAGEM

� poder distribuído
� Foco na educação

� Foco na adaptação

� Foco na formação

� Mudanças radicais
� Foco na competitividade
� Antecipa mudanças
� Empreendedora
� Comunicação ágil, informal, adaptativa, 
muito ágil

ORIENTAÇÃO PARA FORA

ESPAÇO

ORIENTAÇÃO PARA DENTRO

PROCESSOS 

PESSOAIS
PROCESSOS 

IMPESSOAIS

 

Figura 04 � Tipologias das Organizações � Abordagem Teórica � Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nardi (1997, p.117).  

 

 

2.6 Como Ocorre a Transmissão da Cultura e seus Valores  

 Os elementos da cultura analisados nas seções precedentes, apontam para 

uma forte contribuição em sua forma de transmissão. 

 
 Freitas (1991b, p.75) verifica que, �no todo ou em parte, esses elementos 

fornecem uma interpretação para os membros da organização, onde a passagem 

dos significados se dá como uma coisa aceita�. A autora afirma a existência de uma 

linguagem funcionalizada �restando a aceitação do que é oferecido como é 

oferecido�.  
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De certa forma, isso sugere a presença de um componente hipnótico, 

através do qual as mensagens e comportamentos convenientes são 

objeto de aplauso e adesão, levando à naturalização do seu 

conteúdo e à transmissão espontânea aos demais membros. Tanto a 

adesão como a reprodução demonstram não a liberdade dos 
indivíduos de os aceitar ou não, mas a eficiência do controle 

embutido (FREITAS, 1991b, p.75). 

 
 

 Ao estudar a revaloração da cultura organizacional, onde se torna necessário 

o uso da transmissão de novos valores ou alinhamento dos já existentes, Johann 

(2006) denomina de �gestão simbólica� a administração dos componentes culturais, 

considerados mais �visíveis, cuja evidência possa influenciar e facilitar as mudanças 

de normas e valores mais arraigados�.   

 

Como exemplo dos componentes a serem gerenciados na transmissão destes 

novos valores, o autor cita os elementos: 

 

  Histórias: Dão informações sobre a organização e reforçam sua filosofia 

de gestão. 

 Tabus: Dão referências que demarcam as áreas de proibição e podem ser 

inibidores das mudanças pois �encobrem preconceitos e experiências 

desastrosas do passado� (JOHANN, 2006, p.60). 

 Ícones: Nomes ou siglas que recebem os programas que informam para o 

público interno as informações. 

 Ambiente físico e artefatos: Ajuda a transmitir os valores da empresa. É a 

camada mais externa e visível da cultura. Exemplo: salas fechadas e 

restaurantes diferenciados por níveis hierárquicos podem representar um 

ambiente formal e conservador. 

 Visão e Missão: Distribuídos e enfatizados pela empresa, contém 

elementos importantes da cultura e dos valores organizacionais. 

 

Johann (2006) alerta para o fato das organizações desconsiderarem os 

elementos culturais no processo de transmissão dos valores. As mensagens 

dissonantes são percebidas pelas pessoas quando o discurso dito e formalizado não 

se encontra em sintonia com a prática realizada. 
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É bastante comum que a mudança proposta fale de relações 

democratizadas, horizontais e transparentes entre pessoas e níveis, 

enquanto a permanência de estacionamentos reservados e portas 

em excesso sinalizam que nem tudo o que está dito deverá 

realmente mudar (JOHANN, 2006, p.62) 

  Outro fator de atenção comentado por Johann (2006) sobre a transmissão 

dos valores diz respeito ao exagero das festividades nas cerimônias e rituais, sem  a 

devida valorização do determinismo cultural do evento.  

 

 Freitas (1991b) cita o modelo de Schein para análise e formação da cultura 

organizacional. Segundo a autora, Schein considera que as organizações manejam 

o ambiente interno e externo segundo algumas definições: 

 

 a) Senso de missão, razão de ser de sua existência; 

 b) Alguns objetivos concretos derivados da missão; 

 c) Sentido de realização através de estruturas e processos 

 d) Sentido de acompanhamento; 

 e) Sentido de reparo. 

 

 Freitas (1991b) comenta que para que as definições ocorram, todo grupo 

deve ter: 

 1.  Linguagem comum e categorias conceituais compartilhadas; 

 2. Algum modo de definir suas fronteiras e selecionar seus membros; 

 3. Alguma forma de alocar autoridade e �status�; 

 4. Normas para lidar com relações interpessoais e íntimas; 

 5. Critérios de recompensas e punições; 

 6. Alguma forma de lidar com o não administrável. 

 

 As proposições de Schein adotados por Freitas (1991b) apontam para a 

hipótese da cultura ser transmitida pela ansiedade e redução de dor (modelo do 

�trauma social�) ou pelo modelo de recompensa e reforço (�modelo do sucesso�). 

Segundo a autora, a cultura �é diretamente proporcional à estabilidade do grupo, ao 

tempo que ele tem de convivência e à intensidade da aprendizagem gerada� 

(FREITAS, 1991b, p.76). 
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2.7. Liderança  

Um dos desafios do estudo dos valores organizacionais é identificar como 

este sangue circula e é mantido dentro do corpo organizacional. Robbins e Bouditch 

(apud Soto, 2002) corroboram em afirmar que uma das funções do líder é saber 

influenciar pessoas para consecução de resultados. Neste sentido, o líder pode 

atuar como fonte de transmissão, alteração e manutenção dos valores 

organizacionais, o que justifica entender seu papel neste processo. 

 

 

2.7.1.  Abordagem Conceitual 

Para Limongi-França e Arellano (2002) os primeiros estudos com a 

denominação de �liderança� remontam da década de 50 decorrentes das pesquisas 

de Abraham H. Maslow5. A evolução dos estudos sobre liderança passou por 

diversos autores, tendo em Douglas McGregor um dos modelos clássicos na 

administração. O autor propôs que os valores dos líderes sobre os liderados 

�determinariam um processo de influência mais autoritário (Teoria X) ou mais 

participativo (Teoria Y)� (LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002, p.260).  

Apesar dos diversos modelos apresentados na literatura ao longo dos anos, 

as definições atuais apresentam um denominador comum ao afirmarem que a 

liderança é um processo de influenciar pessoas para a conquista de metas e 

resultados.  

Limongi-França e Arellano (2002) afirmam que �liderança é um processo 

social no qual se estabelece relações de influência entre pessoas�.  

Segundo Hay-Mcber (apud TANURE et al., 2007, p.150) �ter liderança quer 

dizer estabelecer um curso de ação e alinhar as pessoas. A liderança faz com que 

as pessoas desejem se alinhar�.  

                                              
5 Abraham H. Maslow  (1908-1970) foi um grande especialista da motivação humana  
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A abordagem conceitual proposta para o projeto de pesquisa irá conceituar 

liderança como sendo formas de influenciar pessoas na conquista de metas e 

resultados.  

Para este estudo de caso estaremos denominando de líder todos os gestores 

pesquisados que possuam subordinados. Todavia, iremos diferenciar os gestores do 

alto escalão denominando-os de gestão executiva, para fins de comparação dos 

valores organizacionais com os gestores abaixo deste nível hierárquico. 

 

2.7.2. Os Papéis do Líder Organizacional no Cenário do Mundo 

Globalizado 

Apesar da evolução dos estudos sobre o tema liderança e das diversas 

vertentes conceituais, até a década de 70 o paradigma existente nas organizações 

preconizava a estabilidade. As organizações eram administradas para 

permanecerem �grandes e poderosas�. Para Fisher (2002) as mudanças sempre 

foram constantes, porém, até os anos 70, eram �sutis� e �incrementais�, de forma a 

não perturbar o ambiente organizacional. 

Esta visão estável fortaleceu determinadas características nos líderes da 

década de 60, conforme apresentado no quadro 05. 

 

Quadro 05 � Características do Líder da Década de 60 

Papel do Líder Ação Desencadeada 

Controle 
Assegurar a Estabilidade por meio da 

execução correta das rotinas-padrão 

Eficiência   
Centralização das informações, decisões e 

comando das ações. 

Administração da Mudança 

Limitado ao seu espaço organizacional para 

evitar perturbação ao meio 

Implantar mudanças em prazos reduzidos, 

com foco em metas muito controladas. 

Fonte: Adaptado de Fischer (2005, p.149). 
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A partir da década de 70 o mundo organizacional sofre profundas alterações 

advindas de condicionantes externos como competitividade, avanço tecnológico, 

automação e comportamento do consumidor.  

Para Lojkine (apud Ianni, 2004) as novas tecnologias trouxeram consigo uma 

grande automação dos processos produtivos. A mão humana, até então utilizada 

para regular a máquina-ferramenta foi em grande parte substituída pela auto-

regulação da máquina, que se vigia e regula. No entanto, o autor afirma que a 

participação do ser humano dentro do novo processo produtivo passa a ser 

fundamental. Não mais reduzido a ser apêndice de uma máquina-ferramenta, o 

homem passa a exercer papel mais abstrato e intelectual no meio produtivo. As 

distâncias hierárquicas tendem a se reduzir, o que implica em existir menos trabalho 

manual em troca de uma maior manipulação simbólica. 

Ianni (2004) chama de �acumulação flexível� a flexibilização dos processos de 

trabalho e produção que passam a surgir no mercado global. Este novo processo 

confronta-se com o antigo processo taylorista/fordista de produção, predominantes 

até a década de 70. Surgem novos setores de produção, novos mercados, novas 

formas de financiamento, novos produtos.  Para o autor, o processo do globalismo 

traz consigo um movimento que ele denomina de �compressão do espaço-tempo�.  

[...] �compressão espaço-tempo� no mundo capitalista � os horizontes 
temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitam, 

enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de 

transporte possibilitara cada vez mais a difusão imediata dessas 

decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado (IANNI, 

2004, p.127). 

 

Segundo Fischer (2005) as décadas de 80 e 90 foram palco de grandes 

transformações organizacionais, justificadas pelo conceito de �recriar a empresa�.  

De fato, foi nos anos 90 que surgiram as implantações de mudanças em larga 

escala, baseadas nos conceitos de �reengenharia� 
6 e �downsizing� 

7.  

                                              
6 Termo criado por Michael Hammer lançado em 1990 na Harvard Business Review e posteriormente 
no livro Reenginering the Corporation escrito em parceria com James Champy. Os autores 
propunham um redesenho dos processos, estruturas e sistemas de informação da organização para 

aumentar sua competitividade frente ao novo cenário mundial. Nesta fase muitas organizações 

�terceirizaram� atividades que não eram foco de seu negócio. 
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Face este rearranjo do ambiente no qual estão inseridas as organizações, 

houve e continua existindo �uma profunda alteração da visão de mundo e do 

conteúdo ideológico dos modelos de gestão� (FISCHER, 2005). 

Segundo Fischer (2005) o novo papel dos líderes passa de controlador para 

facilitador de condições e recursos. No lugar de centralizar informações e 

conhecimentos, os mobiliza e os amplia, promovendo participação e intercâmbio. 

Passa a ampliar sua atividade de coordenar ações constantes de mudança de forma 

a assegurar a integração entre as pessoas e a organização. 

O quadro 06 apresenta as amplas mudanças apontadas por Johann (2006) 

nos deveres e responsabilidades de um líder diante do atual cenário econômico e 

social.  

 

 Quadro 06 � Papéis Atuais dos Líderes 

Papel De Para Considerações do Novo Papel 

Estrategista Visionário 
Criar significados para os números, 

metas e ações. 

Comandante Contador e Histórias 

Trocar papel de mando pelo 

convencimento. Utilizar símbolos, heróis, 

mitos, metáforas, imagens, relatos.    

Arquiteto 
Agente/servo das 

mudanças 

Trocar o papel de centralizador e 

controlador passando a estimular o 

questionamento, a inovação, 

flexibilidade e autonomia.  

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Johann (2006, p.77). 

 

 Limongi-França e Arellano (2002) citam Vergara para apontar ampliação do 

papel do líder ao atribuir a responsabilidade na contribuição na formação de crenças 

e valores organizacionais. 

Schein (1996) corrobora com a importância das características mencionadas 

por Johann (2006) e por Limongi-Franca e Arellano (2002) para o que chama de 

                                                                                                                                             
7  Pode ser traduzido como �achatamento�. Técnica utilizada para redução da burocracia na 

organização, reduzindo a distância entre os níveis hierárquicos para busca de rapidez na tomada de 
decisões, agilidade na comunicação, aumento da produtividade gerencial, etc. 
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�líder do futuro�, e agrega na discussão que este novo líder deve possuir mais das 

características de saber analisar valores e premissas culturais.  

[...] novas habilidades de analisar premissas culturais, identificar 
premissas funcionais e disfuncionais e desenvolver processos que 
ampliem a cultura através da construção baseada em pontos fortes e 

elementos funcionais (SCHEIN, 1996, p.89). 

 

Diante dos novos desafios que o contexto organizacional apresenta aos 

líderes, novas teorias são desenvolvidas. Uma destas correntes direciona para uma 

Gestão Baseada em Valores (GBV). 

 

 

2.7.3. Liderança com Base em Valores 

Para Barret (1998) a personalidade do líder exerce profundos impactos na 

cultura da organização. A ele é atribuído o papel de transmitir e alinhar as crenças e 

valores da empresa com seus funcionários. Segundo o autor, os conflitos aparecem 

quando os valores cultuados pela empresa não estão ajustados aos valores dos 

funcionários.  

O desafio fundamental que os líderes empresariais enfrentam é criar 

uma cultura corporativa que apóie e encoraje todos os empregados a 

alcançar seus mais profundos níveis de produtividade e criatividade 

encontrando realização pessoal por meio do trabalho (BARRET, 

1998, p.17). 

 

O autor conclui que a personalidade do líder corresponde a uma mistura de 

valores, todavia os �líderes esclarecidos sabem que para alcançar o sucesso 

duradouro, devem construir uma cultura corporativa de valores independente de sua 

identidade�. Cita como exemplo os líderes que agem em função da segurança em 

detrimento do crescimento, pois são incapazes de enfrentar seus medos originários 

de valores inerentes de sua identidade.  
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Torres (2005) corrobora com Barret (1998) ao afirmar que os valores culturais 

influenciam o comportamento da liderança. Esta influência ocorre por meio de 

repertórios distintos. Para o autor, indivíduos com valores culturais diferentes podem 

ter papéis sociais idênticos, porém a experiência que estes indivíduos trazem é 

diferente em termos de valores, o que provavelmente poderá afetar a maneira como 

desempenham seus papéis. 

 
 

[...] o mesmo papel pode ser definido de forma similar em diferentes 
culturas. Mas os valores que governam os comportamentos 
expressos em cada papel podem ser diferentes. Nós precisamos 
estudar tais backgrounds 

8
 e valores, se quisermos entender o que 

liderança significa em diferentes contextos (TORRES, 2005, p.197). 

  

Conforme apresentado nos parágrafos precedentes, o desafio da liderança é 

a criação de uma cultura administrativa que respeite os valores da organização e 

não os da identidade do líder. 

Segundo Dolan e Garcia (2006, p.4) os líderes �enfrentam agora o que talvez 

seja o maior desafio da história: como criar e manter organizações bem-sucedidas 

com base naquilo que seja igualmente bom para o negócio, para as pessoas e para 

a sociedade�. Para os autores, a conciliação das crenças e valores organizacionais 

com os valores dos funcionários é �fonte vital de vantagem competitiva�, todavia 

apresentam como grande desafio aos líderes o aprendizado de como pôr em prática 

a administração dos valores. Apresentam a Gestão Baseada em Valores (GBV) 

como �condutor do aprendizado na direção do desenvolvimento de uma cultura 

sustentável e competitiva�. 

Para Dolan e Garcia (2006) a GBV é uma evolução de outras ferramentas 

gerenciais como a Gestão Por Instruções (GPI) e Gestão Por Objetivos (GPO), 

conforme apresentada na figura 05. 

 

 

                                              
8 Traduzido para o português, background significa experiência. No meio corporativo é sinônimo de 

bagagem adquirida pelo profissional ao longo de sua carreira. 
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Figura 05 � Evolução das três formas de gerenciar empresas: por instruções, 

por objetivos e por valores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dolan e Garcia (2006, p.7). 

 

A convergência dos três modelos apresentados pelos autores (GPI; GPO e 

GBV) está no fato do surgimento de técnicas organizacionais que ajudem a empresa 

a manter os controles e dar saltos quantitativos e qualitativos a fim de 

permanecerem competitivas em mercados complexos, imprevisíveis e exigentes. 

Tendo como pano de fundo a �humanização� e tendo sido desenvolvida a 

partir do pensamento behaviorista, a GBV propõe uma cultura de valores 

compartilhados que, de forma implícita ou explícita, orienta e controla as atividades 

do funcionário em todos os níveis e funções (DOLAN e GARCIA, 2006). 

A gestão por valores possibilita, segundo os mesmos autores, uma estrutura 

flexível �para renovação constante da cultura corporativa essencial para motivar o 

compromisso coletivo com a criatividade da qual nasce a inovação�.   

Dolan e Garcia (2006) apresentam o exemplo do desempenho da empresa 

Siebel Systems, que conquistou o primeiro lugar entre as cem empresas no EUA 

com as taxas mais rápidas de crescimento no ano de 1999, o terceiro posto em 2000 
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e o segundo no ano de 2001. Segundo os autores, o expressivo desempenho da 

empresa deu-se devido ao gerenciamento dos valores implícitos nos negócios 

associado à filosofia da empresa e aos valores dos funcionários.  

Os autores concluem que a GBV é uma ferramenta de gestão estratégica de 

liderança tendo como meta básica a introdução da �humanização� dentro do 

processo gerencial. Complementam que o propósito básico da gestão por valores é 

simplificar a complexidade organizacional para agilizar a empresa na adaptação às 

mudanças; orientar com visão de futuro e assegurar o comprometimento por meio da 

tradução das estratégias em políticas de pessoal.  

Conquistar o compromisso por meio da gestão dos valores é uma maneira de 

controlar o comportamento para obter um desempenho superior do profissional. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. Apresentação  

O propósito deste trabalho é a realização de uma pesquisa empírica e 

descritiva, caracterizado como um estudo exploratório de natureza qualitativa e 

conduzido pelo método de estudo de caso único. Busca identificar a intensidade com 

que os valores organizacionais são percebidos pelos líderes e funcionários da 

empresa. As entrevistas envolvendo o fundador, funcionários e líderes têm por 

objetivo levantar maiores informações sobre a organização, seus mitos e ritos que 

ajudarão na identificação e compreensão da transmissão dos valores. 

 A pesquisa de campo pretende observar os artefatos visíveis da cultura e 

ajudar no reconhecimento do(s) herói(s) e da tipologia cultural. Por fim, acredita-se 

que com o cruzamento das evidências possamos avaliar a intensidade com que os 

valores são percebidos na organização e como são transmitidos. Identificaremos as 

discrepâncias entre os valores percebidos como real e ideal, considerando para 

análise a segmentação a empresa em gestão executiva (fundador e família), líder e 

funcionários. 

Foram utilizados três tipos de pesquisas predominantemente: 

 Primeiramente recorremos à realização de uma pesquisa bibliográfica 

para aportar referencial teórico a respeito das informações inerentes aos conceitos 

de cultura, cultura organizacional e a importância do papel do líder no processo de 

disseminação da cultura formalizada pela empresa.  As considerações deste estudo 

foram apresentadas no capítulo 2 (Fundamentação Teórica) e teve por objetivo 

nortear o estudo empírico.  

 Pesquisa documental para colher dados referentes à organização 

estudada, seu histórico e os valores preconizados e formalizados pelo fundador da 

empresa. Um importante documento disponibilizado para o estudo foi o �Manual de 

Qualidade� (2005). Outros foram os folders, Plano de Marketing, Código de Ética 
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(anexo 01) e formulários de forma geral, além de consultas no site da empresa na 

internet. 

 Pesquisa empírica (qualitativa e de campo) para identificar a existência 

de valores organizacionais assimilados pelos líderes e funcionários, utilizando-se o 

formato estudo de caso e identificação dos símbolos originários destes valores. 

O método adotado para a pesquisa empírica será detalhado a seguir, neste 

capítulo. 

 

3.2. Natureza e Tipo de Pesquisa 

 Além da pesquisa bibliográfica e documental, realizamos pesquisa empírica 

de tipo qualitativa e natureza descritiva caracterizada como um estudo exploratório, 

direcionada pelo método de estudo de caso.  

Yin (2006) afirma existir um equívoco em considerar que as estratégias de 

pesquisa possuem uma hierarquia. A vertente hierárquica considera o estudo de 

caso como a fase exploratória da investigação. Em seguida temos o levantamento 

de dados utilizando a natureza descritiva e, por fim, o experimento como a maneira 

de fazer investigações explanatórias.  

O autor defende a visão inclusiva e pluralística das estratégias, ou seja, que 

tanto o estudo de caso como o levantamento ou experimento possam usufruir as 

diversas naturezas de pesquisa, sejam elas exploratórias, descritivas ou 

explanatórias. Yin (2006) cita o livro Street Corner Society de William F. Whyte como 

um reconhecido e famoso exemplo de estudo de caso descritivo. 

Para Gil (2002), uma pesquisa de natureza descritiva é aquela que tem como 

principal objetivo escrever as características de um objeto de estudo ou de 

�estabelecimento de relações entre variáveis�.  

 A forma mais usual de coleta de dados utilizada por esta natureza de 

pesquisa dá-se através de questionário e observação sistemática, onde o 

pesquisador, �por já saber quais aspectos da comunidade ou grupo que são 
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significativos para alcançar os objetivos pretendidos, (...) elabora previamente um 

plano de observação� (GIL, 2006, p.114). 

Além de outras situações em que o pesquisador pode fazer uso da pesquisa 

de natureza descritiva, Gil (2002) destaca �as pesquisas que têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população�, além daquelas que 

pretendem descobrir a existência da relação entre variáveis.  

Para o autor, uma pesquisa descritiva pode se aproximar da pesquisa de 

natureza explanatória, na medida em que for além da identificação dos eventos e 

tentar determinar a natureza existente da relação entre variáveis. Todavia, a 

pesquisa descritiva também pode servir para apresentar uma nova visão do 

problema, neste caso estará se aproximando das pesquisas exploratórias. 

Gil (2006) afirma que as pesquisas exploratórias são normalmente utilizadas 

quando o pesquisador possui um fato pouco explorado, tornando difícil a elaboração 

de hipóteses �precisas e operacionalizáveis�.  

Podemos considerar que os autores Gil (2002 e 2006), Acevedo e Nohara 

(2004), Gonsalves (2005) e Yin (2006) corroboram em afirmar que a pesquisa 

exploratória possui como principais funções: 

  Proporcionar maior familiaridade com um fenômeno. 

  Buscar uma nova compreensão sobre o problema. 

  Desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias. 

  Descoberta de intuições. 

  Obter informações que possibilitem formulações de questões ou 

hipóteses que possibilitem investigações mais sistematizadas. 

Segundo Gonsalves (2005), o tipo de pesquisa também pode ser 

caracterizado segundo a natureza de seus dados em quantitativa e qualitativa. 

Para a autora, o primeiro �remeteu para uma explanação das causas, por 

meio de medidas objetivas, testando hipóteses e utilizando basicamente da 

estatística� (GONSALVES, 2005, p.68). 
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Sobre a utilização de procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas 

nas pesquisas de natureza exploratória, Gil (2006) afirma não serem aplicadas de 

forma costumeira. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se �com a compreensão, com a interpretação 

do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas, o que 

impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica� (GONSALVES, 2005, p.68). 

 O presente estudo se justificou em utilizar uma pesquisa de natureza 

descritiva na medida em que procuramos descrever os valores organizacionais 

formalizados e o seu processo de transmissão.   

Por meio da pesquisa documental, tendo como base as informações 

coletadas em cinco visitas realizadas na empresa, os aspectos significativos dos 

componentes culturais foram conhecidos, o que possibilitou o uso da observação 

sistemática - frequentemente utilizada em pesquisas descritivas (GIL, 2006).   

O objetivo desta observação foi identificar os mitos, ritos, heróis e símbolos 

utilizados no dia a dia da empresa, o que possibilitou a geração de mais uma fonte 

de evidência, utilizada no cruzamento de informações para analise e conclusão. 

Todavia, o estudo também justificou o uso da pesquisa exploratória de 

natureza qualitativa, uma vez que procurou uma maior familiaridade com o problema 

ao investigar a assimilação e intensidade dos valores organizacionais pelos líderes e 

funcionários. 

 

3.3. Escolha do Método: Estudo de Caso  

 Segundo Yin (2006), para o pesquisador definir qual estratégia a ser adotada, 

prioritariamente deve elaborar suas questões de pesquisa. Ainda segundo o autor, a 

adoção do estudo de caso como estratégia ocorre quando a categorização da 

questão de pesquisa for do tipo �como� e �por que�, não existir controle sobre os 

eventos comportamentais e focalizar acontecimentos contemporâneos, ou seja, 

eventos continuam a ocorrer. 
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O autor apresenta um exemplo de como uma pesquisa pode ou não se 

caracterizar como um estudo de caso: 

... se você quisesse saber �o que� o governo realmente fez após 

anunciar um novo programa, poderia responder a essa questão 

realizando um levantamento ou examinando dados econômicos, 

dependendo do tipo de programa envolvido. As questões (p.ex., 

quantos clientes o programa beneficiou? Que tipos de benefícios 

foram concedidos? Qual a freqüência com que se produziu 
benefícios diferentes?) poderiam ser todas respondidas sem fazer 

um estudo de caso. Mas, se você precisasse saber �como� ou �por 

que� o programa funcionou (ou não), teria que se dirigir ou para o 

estudo de caso ou para um experimento de campo (YIN, 2006, p.25). 

 

Notamos no exemplo a categorização da questão de pesquisa do tipo �como� 

ou �por que�. A falta de controle dos eventos comportamentais, o que exigirá 

entrevistas com o(s) atore(s) envolvido(s), e a contemporaneidade dos 

acontecimentos, ou seja, o programa foi implementado e continua em vigor, 

complementam os critérios que pressupõe a necessidade de estudo de caso para 

avaliação desta problemática.   

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes. O estudo de caso conta com 
muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são 

incluídas no repertório do historiador: observação direta dos 

acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das 

pessoas neles envolvidas. Novamente, embora os estudos de casos 
e as pesquisas históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador 

do estudo de caso é sua capacidade de lidar com uma ampla e 
variedade de evidencias � documentos, artefatos, entrevistas e 
observações � alem do que pode estar disponível no estudo histórico 

convencional (YIN, 2006, p.27). 

 

O presente estudo tem como questão de pesquisa identificar como ocorre a 

transmissão dos valores da organização e com qual intensidade são percebidos 

pelos funcionários, líder e gestão executiva e quais as discrepâncias os segmentos 

estudados atribuem  entre os valores percebidos como real e ideal. 

A utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa é justificável na 

medida em que responde as premissas apresentadas.   
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Para entendermos como o processo de transmissão dos valores formais 

ocorre e quais destes valores são realmente incorporados e utilizados pelos líderes, 

faz-se necessário o entendimento da questão dentro do contexto organizacional.  

O levantamento de informações por meio de entrevistas com os atores 

envolvidos (fundador, líder e funcionários), foi de natureza qualitativa, fontes 

primárias e relevantes para o desenvolvimento do estudo.  

Observação sistemática, análise documental e bibliográfica foram utilizadas 

como outras fontes de evidências. 

Para o levantamento dos valores organizacionais foi utilizado instrumento de 

pesquisa elaborado por Tamayo (2006).  

A ausência de controle e acesso que dispomos sobre os eventos para este 

estudo e a contemporaneidade dos fatos, ou seja, não estarmos trabalhando com 

um �passado morto� e sim com fenômenos que ainda ocorrem, complementam a 

justificativa da escolha desta estratégia de investigação empírica. 

Conforme Gil (2002, p.73), a utilização maior do estudo de caso é em estudos 

exploratórios e descritivos e vem sendo utilizado com freqüência pelos 

pesquisadores sociais. Ainda segundo o autor, esta preferência ocorre, pois esta 

estratégia atende diferentes pressupostos, como por exemplo: 

 Investigar problemas �da vida real� que não tenham limites claros; 

 �Descrever situação do contexto� em que determinada investigação 

esteja sendo realizada; 

 Explicar variáveis causais de um fenômeno onde as estratégias de 

levantamento e experimento não atendam. 

O estudo de caso também se justifica por possibilitar a utilização e 

cruzamento de informações de diversas fontes de evidência, o que auxilia na 

identificação de quais valores organizacionais estudados neste trabalho possuem 

maior intensidade entre os líderes e funcionários e que podem, portanto, tornarem-

se valores fortes, na medida em que são repetidos e padronizados. 
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3.4. Componentes do Estudo de Caso 

Conforme Yin (2006), para cada tipo de pesquisa empírica, existe um projeto 

de pesquisa implícito ou explícito.  

No sentido mais elementar, o projeto é a seqüência lógica que 

conecta os dados empíricos às questões de pesquisa iniciais do 

estudo e, em última análise, às suas conclusões. Coloquialmente, um 
projeto de pesquisa é um plano lógico para se sair daqui e chegar lá, 

onde aqui pode ser definido como o conjunto inicial de questões a 

serem respondidas, e lá é um conjunto de conclusões (respostas) 

sobre essas questões (YIN, 2006, p.41). 

 

Segundo Gil (2002), não existe consenso por parte dos pesquisadores quanto 

às etapas que dê o plano lógico para o desenvolvimento do estudo de caso. Neste 

contexto, utilizaremos a abordagem apresentada pelo autor, que considerou, para 

delinear um estudo de caso, as seguintes etapas:  

 Formulação do problema 

 Determinação do número de casos 

 Definição da unidade-caso ou unidade de análise 

 Elaboração do protocolo 

 Coleta de Dados 

 Avaliação e análise dos dados 

 Relatório 

Nas próximas subseções estaremos detalhando estas etapas. 

 

3.4.1. Questão de Estudo 

Segundo Yin (2006), para identificar qual o tipo de delineamento de pesquisa 

o estudo deverá utilizar, é importante analisar a formulação da questão de pesquisa. 

 Para o autor, as questões do tipo �como� e �por que� (ou derivados) sugere 

uma maior probabilidade de estarmos diante de uma estratégia de estudo de caso. 
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O presente estudo tem como questão de pesquisa identificar como ocorre a 

transmissão dos valores organizacionais na empresa e qual a intensidade com que 

estes valores possuem nos segmentos estudados (gestão executiva, líder e 

funcionários), e quais são as discrepâncias apontadas pelos segmentos entre os 

valores percebidos como reais e os ideais. 

3.4.2. Definição do Número de Casos  

A utilização da estratégia de pesquisa norteada pelo método do estudo de 

caso possibilita ao pesquisador definir se utilizará um único caso ou casos múltiplos, 

sendo que esta decisão deve estar vinculada à estratégia adotada. 

Yin (2006) definiu cinco fundamentos lógicos que direcionam para o estudo de 

caso único: 

 Testar uma teoria consistente, tendo por objetivo verificar se existe 

proposições alternativas e relevantes que justifiquem a teoria; 

 O fenômeno pesquisado é único e representa um caso extremo; 

 Ser um caso representativo ou típico; 

 Ser um caso revelador, onde o pesquisador tem a oportunidade de 

investigar um fenômeno inacessível para a pesquisa científica; 

 Ser um caso longitudinal, ou seja, estudar o fenômeno único em dois 

ou mais pontos distintos no tempo; 

 O presente trabalho se utiliza do estudo de caso único, tendo como base a 

fundamentação lógica de ser um caso representativo e típico. 

O objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma situação 

lugar-comum ou do dia-a-dia. O estudo de caso pode representar um 
�projeto� típico entre muitos projetos diferentes, uma manufatura no 

mesmo setor industrial, um bairro urbano típico, ou uma escola 

representativa, como exemplos. Parte-se do princípio de que as 

lições que se aprendem desses casos fornecem muitas informações 

sobre as experiências da pessoa ou instituição usual (YIN, 2006, 

p.63). 

Apesar da década de 70 ter marcado a importância do estudo da cultura nas 

organizações (MORGAN, 1996) e a partir da década de 80 este tema despertar 
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interesse em pesquisadores e estudiosos (FREITAS, 1991a) comprovado pelo 

avanço constante de publicações (MARTINS e COLTRO, 1999), muitas 

organizações ainda ignoram a influência da cultura na estratégia do negócio e da 

gestão (TANURE et al., 2007). 

Conhecer os valores centrais de uma cultura organizacional, sobretudo de 

pequenas e médias empresas geralmente constituídas por uma administração 

familiar, faz deste um caso exemplar e representativo para a conjectura sócio-

econômica brasileira.  

Apesar de estarmos tratando com um estudo de caso único, situação em que 

a lógica de replicação não se aplica para fins de validade externa, os dados 

apurados, o fundamento teórico e os benefícios ou pontos de melhoria identificada 

no processo da empresa pesquisada, percebemos que a pesquisa pode auxiliar os 

leitores na melhoria da administração dos valores organizacionais, principalmente se 

a organização pertencer a mesma conjectura econômica da empresa pesquisada. 

Outro fator preponderante para a escolha se deu pelo caráter longitudinal 

presente na organização que, no momento atual, se encontra em processo de 

alavancagem nos negócios sendo apoiada por uma consultoria externa. A 

continuidade do estudo em um segundo momento poderá trazer novos 

conhecimentos para melhoria das práticas administrativas. 

Acreditamos também que os resultados desta investigação irão contribuir 

como lições para outras firmas e também para que novas pesquisas sejam 

realizadas para o aprofundamento das questões dos valores na organização. 

 

3.4.3. Definição da Unidade-Caso ou Unidade de Análise  

Gil (2002) define unidade-caso o que Yin (2006) denomina de unidade de 

análise, como sendo o estudo de um indivíduo em um contexto definido.  
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Yin (2006) cita como exemplos estudos de casos em pacientes clínicos, 

estudantes exemplares ou líderes políticos, onde em cada situação a pessoa é o 

caso único em estudo e, portanto, a unidade primária de análise.  

Todavia, o autor elucida que o objeto da unidade de análise, além do 

indivíduo, pode ser algum evento, organização, processo ou aspecto da vida social. 

Segundo Yin (2006), a unidade de análise pode ser caracterizada, tanto para 

estudos de caso único quanto para múltiplos, em dois tipos: incorporados ou 

holísticos. 

Souza (2000, p.71) denomina de embutido os estudos de caso incorporados e 

define de forma clara a diferença entre as duas características: 

Os estudos de casos holísticos consideram a unidade de análise 

como um todo, enquanto os estudos de caso embutidos procuram 
observar diferenças entre os diversos componentes de uma mesma 

unidade de análise, mas com a finalidade de obter maiores 
informações a respeito do todo (SOUZA, 2000, p.71). 

 

Yin (2006) coloca como necessária a elaboração de proposições para que o 

pesquisador tenha seu foco direcionado para questões relevantes e evite a tentação 

de abranger a impossível missão de querer coletar tudo que puder da unidade de 

análise. Segundo o autor, �quanto mais proposições específicas um estudo contiver, 

mais ele permanecerá dentro de limites exeqüíveis�. 

Considerando que a identificação da unidade de análise e sua característica 

estão diretamente ligadas à questão de pesquisa, este trabalho considerou a 

identificação da intensidade dos valores organizacionais com que são percebidos 

nos segmentos como unidade principal do estudo. 

Devido ao nível de eficiência e assimilação serem diferentes entre os atores 

que participam do processo, consideramos o estudo de natureza incorporada (ou 

embutida).   
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Foi realizada entrevista com o fundador da organização, com o supervisor de 

campo e com os funcionários, tendo por objetivo avaliar o nível de eficiência da 

transmissão e assimilação dos valores e, por fim, a avaliação do processo global. 

 

3.4.4. Elaboração do Protocolo 

Para avaliar a qualidade do estudo de caso, Yin (2006) recomenda a 

aplicação de quadro critérios apresentados no quadro 07.  
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Quadro 07 � Táticas do Estudo de Caso para quatro testes de projeto 

Testes de Caso Tática do estudo 

Fase da pesquisa na 

qual a tática deve ser 

aplicada 

Validade do constructo 

 Utiliza fontes múltiplas de evidências 

 Estabelece encadeamento de 

evidências 

 O rascunho do relatório do estudo de 

caso é revisado por informantes-

chave 

Coleta de dados 

Coleta de dados 

 

Composição 

Validade interna 

 Faz adequação ao padrão 

 Faz construção da explanação 

 Estuda explanações concorrentes 

 Utiliza modelos lógicos 

Análise de dados 

Análise de dados 

Análise de dados 

Análise de dados 

Validade externa 

 Utiliza teoria em estudos de caso 

único 

 Utiliza lógica de replicação em 

estudos de casos múltiplos 

Projeto de pesquisa 

 

Projeto de pesquisa 

Confiabilidade 

 Utiliza protocolo de estudo de caso 

 Desenvolver banco de dados para o 

estudo de caso 

Coleta de dados 

Coleta de dados 

Fonte: Yin (2006, p. 55) 

 

O quadro 07 aponta o protocolo como uma tática de estudo para o aumento 

da confiabilidade no estudo.   

O protocolo atua como ferramenta que orienta o pesquisador quando este 

realiza a coleta de dados, pois, além de conter o instrumento, ele contém os 

�procedimentos e regras gerais que deveria seguir ao utilizar o instrumento� (YIN, 

2006, p.92). 
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Segundo este autor, a utilização do protocolo se faz desejável para estudos 

de caso único, porém é essencial quando o pesquisador trabalha com projeto de 

casos múltiplos.  

A importância do uso se dá por dois motivos principais: primeiro fazer lembrar 

o tema do estudo de caso e, segundo, possibilitar a antecipação de problemas. 

Citando Yin, Gil (2002, p.140) enumera quatro seções que o protocolo deve 

conter: 

 Visão Global do Projeto: deve fornecer informações sobre os 

propósitos e cenários do estudo de caso, podendo conter literaturas 

sobre o tema; 

 Procedimentos de Campo: fornece aos informantes ou organizações, 

informações gerais sobre os métodos adotados; 

 Determinação das questões: utilizadas como �memória� a respeito das 

informações que devem ser coletadas. Devem estar acompanhadas 

das fontes de informação; 

 Guia para elaboração do relatório: contém esboço, formato para dados, 

informações bibliográficas; 

O estudo considerou diversas fontes e realizou coleta de dados por meio de 

diversas fontes de evidências. Apesar do caráter opcional do uso em estudo de caso 

único, o protocolo foi utilizado pelo pesquisador na elaboração do projeto de 

pesquisa. 

 

3.4.5. Procedimento de Coleta e Universo Pesquisado 

Segundo Gonsalves (2005), este é o momento em que o pesquisador deve 

definir os instrumentos a serem utilizados na pesquisa. 

A estratégia do estudo de caso possibilita a utilização de diversas técnicas 

para obtenção de dados. Segundo Gil (2002), e de acordo com o item �validade do 
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constructo� (quadro 07), a utilização de fontes múltiplas de evidências possibilita a 

identificação de convergência ou divergência, obtida por meio do cruzamento dos 

dados dos diferentes procedimentos, evitando que os resultados fiquem 

subordinados à subjetividade do pesquisador. 

Yin (2006, p.113) relata seis fontes de evidências que podem ser utilizadas 

para o estudo de casos: 

 Documentação: cartas, memorandos, documentos administrativos, 

recortes de jornal, ou artigos da mídia em geral, etc; 

 Registro de Arquivos: número de clientes atendidos, tabelas e 

orçamentos organizacionais, mapas e gráficos geográficos, listas de 

nomes, dados de levantamentos (censo, coleta de dados do local), 

registros pessoais (diários, anotações, agendas, etc); 

 Entrevistas: podem ser não-estruturadas ou espontâneas, focada, por 

pautas e estruturada (formato de levantamento formal); 

 Observação Direta: podem ser formais, utilizando-se das regras do 

protocolo ou informais, realizadas, por exemplo, durante visitas ao local 

para realizar entrevistas; 

 Observação Participante: quando o observador participa dos eventos 

que estão em estudo; 

 Artefatos Físicos ou Cultural: aparelhos de alta tecnologia, 

ferramenta ou instrumentos, obras de arte, ou outra evidência física, 

que podem ser coletadas em visitas de campo. 

Foi utilizada observação direta do tipo sistemática para perceber os artefatos 

físicos ou culturais (equipamentos, ferramentas de apoio para o funcionário, tais 

como softwares aplicativos, carro para vendedores, panfletos, materiais de escritório, 

mobiliário, espaço de trabalho, comentários de corredores) (apêndice A). As 

observações diretas ocorreram durante os cinco dias de visitas.  Dois dias foram 

dedicados para entrevistas e observações diretas na sede da empresa na cidade de 

Osasco. Três dias foram dedicados na planta da empresa Siemens na cidade de 

Jundiaí, local onde a organização em estudo presta serviços na linha de montagem 
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de painéis disjuntores e onde concentra a maior parte de seus funcionários.  O 

objetivo foi o de agrupar evidências que possam triangular com outras fontes de 

dados. 

Para situar a organização, identificar seus produtos e percepções sobre a 

empresa, foi necessário realizar pesquisas documentais em documentos internos da 

empresa e coleta de dados no site que a organização mantém na Internet.  De 

posse dos dados, foi possível traçar uma visão da posição da empresa frente ao 

mercado ao qual está inserida. 

Para a coleta de dados com o fundador, foi utilizada a técnica da entrevista 

por pautas que se justifica devido ao tema e ao público entrevistado: 

A entrevista por pauta apresenta certo grau de estruturação, já que 

se guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador 

vai explorando ao longo de seu curso (...) O entrevistador faz poucas 
perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente à medida 

que refere às pautas assinaladas (...) As entrevistas por pautas são 

recomendadas, sobretudo nas situações em que os respondentes 

não sintam a vontade para responder a indagações formuladas com 

maior rigidez. Esta preferência por um desenvolvimento mais flexível 

da entrevista pode ser determinada pelas atitudes culturais dos 
respondentes ou pela própria natureza do tema investigado ou por 

outras razões (GIL, 2006, p.120:121). 

 

As entrevistas foram gravadas e pautadas e ocorreram ao longo de duas 

horas de um dia de visita na sede. Buscou-se, junto ao fundador, apurar o histórico 

da empresa, os motivos de sua fundação, evolução, crenças e valores, normas, 

estrutura organizacional, posicionamento no mercado, filosofia organizacional 

(missão e visão) e projeções futuras para crescimento (apêndice B). 

As entrevistas com os funcionários e com o líder da operação, baseados em 

Jundiaí, foram realizadas ao longo de três dias utilizando o conceito de entrevista 

focalizada. Para permitir uma maior liberdade de expressão, não foi utilizado o 

recurso da gravação, todavia todas foram registradas manualmente.  Segundo Gil 

(2006) a entrevista focada é livre, todavia enfoca o tema.  

 



 62 

O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o 
assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se 
para a sua retomada�.  Este modelo de pesquisa foi utilizado, pois é 

adequado às situações experimentais de caráter exploratório e 

�bastante utilizada com grupos de pessoas que passaram por 

experiência específica (GIL, 2006, p.120). 

 

A realização da entrevista ocorreu, no primeiro dia, com quatorze pessoas 

divididas em quatro grupos, com duração aproximada de uma hora para cada grupo. 

No segundo dia ocorreu de forma individual com sete pessoas e duração 

aproximada de quarenta minutos. Deve ser considerado na duração total da 

entrevista, o tempo de vinte a trinta minutos, utilizado para explicação do 

preenchimento do questionário para identificação dos valores organizacionais, 

desenvolvido e validado por Tamayo (1996) (apêndice C). Este questionário foi 

respondido paralelamente às entrevistas e aperfeiçoado após teste realizado na 

Sede em Osasco, onde o processo ocorreu em dois dias com a participação de sete 

pessoas, incluindo o fundador e outros dirigentes. 

A figura 06 sintetiza o universo das entrevistas e dos sujeitos que 

responderam ao questionário. A pesquisa deverá mostrar um índice aproximado de 

64% de participação de um total de 44 funcionários. O motivo pelo qual não foi 

possível realizar a pesquisa com todo o corpo funcional deveu-se ao fato de 

possuírem indivíduos em situação de férias, afastamento e viagens para 

manutenção de redes elétricas. 
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    Figura 06 � Universo das Entrevistas 

   

 

 

 

 

 

 

             

    Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A próxima seção é dedicada à explicação do instrumento de pesquisa 

desenvolvido por Tamayo (2006) e utilizado neste estudo como fonte de 

identificação dos valores organizacionais. 

 

3.4.5.1. Instrumento de Pesquisa para Identificação dos Valores 

Organizacionais 

O instrumento para coleta de dados foi extraído de Tamayo (1996). O autor 

apresenta em sua pesquisa 38 valores organizacionais (apêndice C). Para chegar 

neste quadro, Tamayo (2006) realizou levantamento com 113 funcionários de cinco 

organizações públicas e privadas. Para cada entrevistado solicitou que 

descrevessem, de forma sucinta, cinco valores que, segundo a visão deles, 

orientavam a vida de sua organização.  

Como resultado obteve 565 valores que, após estratégia de análise de 

conteúdo, agrupou-os em uma relação de 48 valores. 

JundiaíJundiaíOsascoOsasco

20 entrevistas 20 entrevistas 
14 entrevistas 14 entrevistas 

Ausentes 

Amostra Amostra 

JundiaíOsasco 

25 pessoas 

21 entrevistas 

84% do total 

19 pessoas 

07 entrevistas 

37% do total 

Ausentes 

16  pessoas 

36% do total 

geral (44) 

Universo das 

Entrevistas 

Total: 44 pessoas (100%) 
Entrevistadas: 28 pessoas (64%) 
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Um questionário foi elaborado com os 48 itens e validado em grupos de 

quatro a cinco indivíduos de uma amostra vinda de nove organizações, públicas e 

privadas, o que demandou ajustes nas instruções e explicações dos valores. 

Feito os ajustes o instrumento foi aplicado em 537 pessoas, sendo 279 do 

sexo feminino e 258 do sexo masculino, envolvendo 16 empresas diferentes, 

públicas ou privadas. 

A escala utilizada para as respostas variava de 0 a 6 em ordem crescente de 

importância do valor para a organização. Considerou também -1 para valores 

opostos aos da organização e 7 para o valor de suma importância organizacional. 

Houve recomendação ao entrevistado  para identificar no máximo dois valores que 

considerava como 7 e somente um ou nenhum  que poderia considerar como -1.  

O autor utilizou para o tratamento estatístico a análise fatorial utilizando-se o 

principal axis factoring com eigenvalue de 1,5 e rotações oblíqua e ortogonal. �No 

primeiro caso utilizou-se o método oblimin e no segundo o varimax. Esta dupla 

rotação visou à melhor representação da estrutura fatorial da escala� (TAMAYO, 

1996). Foi defendida pelo autor a utilização da rotação oblíqua por questões de 

maior precisão devido ao tipo de pesquisa, que implica correlação entre os fatores. 

Utilizou para o cálculo de precisão dos fatores o coeficiente alfa de Crombach. 

Como resultado da análise fatorial com rotação oblíqua, obteve 5 fatores que 

�explicavam 52,8% da variância observada�. Dos 48 itens constantes no 

questionário, dez foram eliminados por não apresentarem representatividade em 

nenhum dos fatores. O quadro 08 apresenta os cinco fatores observados no 

experimento de Tamayo (1996) e que será base dos estudos deste projeto: 
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Quadro 08 � Cinco Fatores e Grau de Precisão 

FATOR NOME PRECISÃO (alpha) 

F1 Eficácia/eficiência 0,91 

F2 Interação / Trabalho 0,90 

F3 Gestão 0,84 

F4 Inovação 0,70 

F5 Respeito ao Servidor 0,90 

Fonte: Tamayo (1996, p.67) 

Tamayo (1996) alerta para o fato do quarto fator (Inovação) possuir grau de 

precisão (alfa de Crombach) inferior a 0,80, podendo deixar a desejar. A explicação 

vem do fato deste fator possuir atrelado a ele somente quatro itens. Todavia, o autor 

considera, para fins de pesquisa, o coeficiente tolerável, mas aponta que os demais 

fatores, por apresentarem alto grau de precisão, podem ser utilizados na tomada de 

decisões.  

O quadro 09 demonstra os itens do somatório dos valores, que servirão de 

guia para apuração dos resultados. Os itens encontram-se no apêndice C. O quadro 

10 informa o conceito dos Fatores.  

Quadro 09 � Guia para apuração dos resultados  

FATOR ITENS DO SOMATÓRIO DIVISOR 

Eficácia/Eficiência 05, 07, 10, 12, 13, 25, 28, 31, 32 9 

Interação no Trabalho 01,02,03,04,06,08,09,11,15,36 10 

Gestão 14,17,23,24,29,37,38 07 

Inovação 19,20,22,30 04 

Respeito ao servidor 16,18,21,26,27,33,34,35 08 

Fonte: Tamayo (1996, p.62-71) 
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Quadro 10 � Conceitos dos Fatores 

FATOR OBSERVAÇÃO 

Eficácia/Eficiência 

Mede a percepção que os indivíduos possuem da prioridade 

dada pela empresa à eficácia e eficiência manifestadas na 

produtividade e na qualidade do produto 

Interação no Trabalho 

Escore elevado significa que os empregados consideram a 

cultura da empresa como valorizando a interação positiva no 

trabalho 

Gestão 

Os valores deste fator envolvem uma gestão do tipo tradicional e 

hierárquica.  Escore elevado indica que os funcionário percebem 

a empresa enfatizando em sua gestão, a hierarquia, a tradição e 

supervisão. 

Inovação 

Os índices mais significantes fazem referência à valorização da 

pesquisa, da integração interorganizacional e da modernização 

dos recursos materiais. 

Respeito ao servidor 

Constituído por oito valores relacionados. O escore elevado 

indica que os empregados percebem a empresa valorizando o 

respeito ao servidor. Está relacionado com o reconhecimento do 

mérito, qualificação dos recursos humanos, polidez, honestidade, 

plano de carreira, harmonia e justiça. 

Fonte: Adaptado de Tamayo (1996, p.67). 

 

Para Tamayo (1996) a escala possui seu valor, pois pode ser utilizada com 

outras medidas para avaliar a cultura de uma organização. Pode ser usada para 

determinar a percepção que os funcionários possuem dos valores da empresa.  

Conforme o autor, �a escala possui uma característica pouco comum: ser relevante 

tanto em nível macro ou institucional quanto em nível micro ou individual [...]. Seus 

resultados podem ser utilizados como matéria-prima para estimular mudanças na 

organização�.  

De acordo com o autor, a escala oferece a possibilidade de avaliar os valores 

compartilhados em uma organização ou setor ou de vários setores de uma mesma 

empresa ou entre empresas, por meio de comparação estruturada.  Pode também 

ser utilizada para avaliar os valores percebidos como realmente existentes e os que 

os funcionários gostariam que fossem adotados. Segundo o autor, a diferença entre 

o que os funcionários gostariam que fossem os valores e o que percebem como 
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valores, �constitui o nível de insatisfação dos empregados com o clima 

organizacional do seu setor ou da sua empresa�.  

Com base nos resultados da pesquisa, podem-se atrelar os resultados 

operacionais para analisar características associadas à produtividade. 

  Tamayo (1996) aponta para a facilidade da aplicação da escala, que pode ser 

de forma coletiva ou individual e ser auto-administrada.  

 O presente estudo utilizou a escala de Tamayo (1996) para identificar a 

intensidade dos valores organizacionais percebida pelos seus líderes e funcionários, 

aplicando-a em um universo de aproximadamente 64% do quadro funcional. O 

questionário foi adaptado para possibilitar que o entrevistado anotasse, em um único 

formulário, os valores percebidos como reais (que orientam a vida de sua 

organização) e os ideais (que  gostaria de adotar ou enfatizar) 

 A apuração dos resultados seguiu as orientações de Tamayo (1996): 

Para a apuração dos resultados é necessário levar em consideração 

que a Escala de Valores Organizacionais não produz escore único, 

mas um perfil de escores composto pelos cinco fatores da escala [...]. 

O escore individual é obtido através do somatório dos valores 

escalares atribuídos pelos sujeitos aos itens que compõem o fator 

considerado, dividido pelo número de itens do fator. Por exemplo, o 

escore para o fator 4 será obtido pelo somatório dos valores que 

cada um dos sujeitos atribuiu aos itens 19, 20, 22 e 30, dividido por 
quatro. Na prática organizacional, o interesse não é pelos escores 

individuais, mas pelos escores médios, a fim de determinar a 

percepção que os empregados de um setor organizacional e/ou de 

uma empresa têm da prioridade axiológica da instituição (TAMAYO, 
1996, p.62-72).        

 

   

3.4.5.2. Riscos, Desconforto e Benefícios da Entrevista  

Para realização de pesquisas qualitativas envolvendo o humano, o 

pesquisador deve obedecer aos critérios estabelecidos pelo comitê de ética. Sugere-

se a elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE � 

apêndice D) e a autorização formal da empresa para a pesquisa (apêndice E).  
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O termo é apresentado e assinado pelo entrevistador e entrevistado e deve 

informar, além de outros dados, que não haverá nenhum benefício direto para o 

participante da pesquisa e nem prejuízos de ordem financeira. Complementa 

informando que o resultado do estudo empírico poderá ser socializado com os 

participantes e a organização pesquisada. 

O TCLE deixa claro ao participante entrevistado que, caso se sinta 

desconfortável com alguma questão ou achar que possa lhe causar algum tipo de 

risco social ou em seu trabalho, poderá se recusar a responder sem que haja 

qualquer penalidade por esta ação.  

O projeto teve autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Metodista de São Paulo para realização da pesquisa com humanos, 

sob protocolo número 122602/07. 

 

3.4.6. Avaliação e Análise dos Dados   

Para Gil (2002, p.141), de todos os métodos, o estudo de caso é o que mais 

apresenta carência de sistematização para interpretação dos dados. Segundo o 

autor, �um dos maiores problemas na interpretação dos dados no estudo de caso 

deve-se à falsa sensação de certeza que o próprio pesquisador pode ter sobre suas 

conclusões�. 

 Segundo Yin (2006), o método recebe críticas dos pesquisadores sociais que 

o vêem com pouco rigor de pesquisa. Percebem que o método propicia ao 

pesquisador, condições de gerar interpretações e constatações equivocadas. 

O cenário de insegurança sobre a análise dos dados pode ser tranqüilizado 

através da utilização dos critérios para julgar a qualidade do projeto, de acordo com 

o apresentado no quadro 07. 

Para garantir a qualidade do estudo, minimizar a subjetividade que uma 

pesquisa qualitativa pode oferecer e validar seu constructo, nosso estudo considerou 

várias fontes de evidências. 
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Com o objetivo de testar a confiabilidade, utilizamos o protocolo na fase de 

coleta de dados. 

 

3.5. A Empresa Pesquisada 

3.5.1. Histórico 

O GRUPO LEROSE iniciou suas atividades com a fundação da LEROSE 

ELETROMECÂNICA em 1998, atuando no ramo de Manutenção Preventiva, 

Corretiva, Montagem de Retrofit, Comissionamento e Start-up em Disjuntores e 

Cubículos de Média Tensão e comercialização de partes e peças para indústria. Em 

2005, foi fundada a LEROSE INDÚSTRIA com as mesmas atividades e alocada no 

mesmo endereço, compondo assim, o GRUPO LEROSE. Formado por capital 100% 

nacional, as duas empresas estão estabelecidas no município de Osasco, Estado de 

São Paulo. 

A Lerose Service teve sua origem a partir de um processo de terceirização 

promovido pela empresa Siemens Ltda. O fundador, Sr. Luiz Carlos Lerose, deixou o 

quadro funcional da Siemens depois de mais de 20 anos como empregado, e 

passou a prestar serviços aos clientes da centenária multinacional alemã por meio 

de seu novo empreendimento. 

Segundo o fundador, a terceirização naquele momento foi uma oportunidade 

de mercado para ele e para a Siemens, pois com o recém lançamento de alguns 

produtos a empresa não dispunha de mão-de-obra qualificada para suportar estes 

produtos, neste contexto, o Sr. Luiz Carlos Lerose desenhou um projeto de 

terceirização, o qual ele comandaria a nova empresa e atenderia os clientes para a 

Siemens nos serviços de manutenção.  
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LEROSE ELETROMECÂNICA

Direção Geral

Luiz Carlos / Cinthia

Vendas 

Francisco

Administração/ Finanças

Nilza / Cinthia

Serviços

Luiz Carlos

Gestão da Qualidade

Luiz Carlos

Orçamento / Pedido

Davidson
Francisco

Sistema da Qualidade

Júnior

Controle de Qualidade

Alexandre

Contas a Pagar / Receber

Nilza
Cinthia

Compras

Edimar

Recursos Humanos / 

Apoio Operacional

Odete

Administração de 

Contratos

Alexandre

Coordenação de 

Fabricação

Bartolomeu

Montagem Mecânica

Adalberto / Cícero

Montagem Elétrica

Bartolomeu / Renato

Recebimento / Expedição 

e Embalagem

Renato / Edimar

Coordenação de 

Documentos de 

Fabricação

Júnior

GRUPO LEROSE

Direção Geral

Luiz Carlos / Nilza

Administração de 

Contratos

Davidson

Coordenção de Serviços

Sérgio Meira

Supervisão de Montagem

Jaime

Comissionamento

Antônio Carlos

Serviços Internos Serviços Externos

LEROSE INDÚSTRIA

Direção Geral

Luiz Carlos / Cinthia

 

 

Figura 07� Organograma da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lerose (Manual da Qualidade, 2005, p.10). 

 

A Lerose Service possui aproximadamente 50 empregados e sua organização 

funcional está desenhada da seguinte forma (figura 07): 

 A diretoria geral é exercida pelo sócio-fundador, Luiz Carlos Lerose;  

 A área de operações é comandada diretamente pelo diretor geral da 

empresa em função de seu conhecimento técnico e de relacionamento 

com seu principal cliente, a Siemens. Reportam-se ao diretor geral um 

supervisor dedicado exclusivamente para o atendimento da Siemens e 

líderes de projetos destacados para outros clientes; 

 A área comercial é comandada por uma diretoria específica, sob a qual 

também está subordinada a área de compras da empresa; 
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 O departamento financeiro é gerido por outra diretoria que abrange em 

suas funções a área de recursos humanos.  

A empresa fatura em torno de R$ 3.5 milhões por ano, com potencial de 

dobrar o faturamento de acordo com informações da empresa.    

 

 

3.5.2. Valores e Política da Qualidade  

A empresa declara em seu Manual da Qualidade (2005) os seguintes valores 

organizacionais:  

 Criatividade; 

 Responsabilidade; 

 Dedicação;  

 Comprometimento. 

Ainda a respeito dos valores organizacionais, a direção da empresa e seus 

empregados desenvolveram e divulgaram um Código de Ética, que aborda 

comportamentos e atitudes profissionais entre os colaboradores, entre os 

colaboradores e o empregador, entre os colaboradores e os clientes e entre os 

colaboradores e a sociedade. A seguir os principais tópicos do código: 

 Honestidade e imparcialidade nas atividades profissionais; 

 Trabalhar honrando, prestigiando e promovendo o crescimento da 

profissão; 

 Uso dos conhecimentos e habilidades para o bem estar do próximo. 

Em relação à comunidade, o código anuncia que todos devem promover a 

segurança e confiabilidade que serão utilizados pelas pessoas. 

O código também apresenta obrigações dos funcionários para com o 

empregador e o cliente, dando destaque para a abertura (dois primeiros itens) e 

obediência: 



 72 

 Informarei ao meu empregador ou ao cliente as conseqüências 

adversas, quando meu julgamento for contrário; 

 Informarei ao meu empregador ou ao cliente, quando houver conflito de 

interesses que impeçam a realização de minhas atividades; 

 Cumprirei fielmente e estritamente os deveres que me forem 

atribuídos; 

 Cumprirei as decisões da maioria. 

Ao atribuir regras no relacionamento entre os funcionários, o código prega o 

respeito, civilidade, diálogo, reconhecimento dos méritos de um bom trabalho 

realizado pelo colega e a competição com honestidade. 

O Manual da Qualidade (2005) da empresa formaliza no capítulo destinado a 

ambiente de trabalho, que o pagamento de uma remuneração justa e atenção para a 

segurança dos empregados contribuem para um bom ambiente de trabalho.   

O GRUPO LEROSE entende que um bom ambiente de trabalho 
passa pela remuneração de seus colaboradores, estando em sintonia 

coma a Política e os Objetivos da Qualidade. Assim a empresa prima 

pela justa remuneração de seu pessoal. [...]Também aplica a Portaria 

Nº 3214/00 para as questões de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho. Para tanto são aplicáveis às normas regulamentadoras 

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual, NR-7 - Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e NR-9 - Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e NR-10 Segurança em 

instalações elétrica� (Manual da Qualidade, 2005, p. 12).Segundo a 
empresa, as intenções em relação ao tema Qualidade, 

considera a visão de futuro da empresa, sua vocação, seus 

valores. Como atributos de qualidade a empresa prega 
formalmente no Manual da Qualidade (2005) as seguintes 
práticas:  

 Praticar a Qualidade de forma que ela seja percebida pelos clientes, 

atendendo as suas necessidades e buscando a sua satisfação; 

 Buscar a melhoria contínua de nossos processos; 

 Proporcionar o desenvolvimento dos colaboradores, através do seu 

trabalho; 

 Construir parcerias duradouras com clientes e fornecedores. 
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Por pregar a qualidade como um valor organizacional importante, conforme 

podemos observar nos relatos da empresa nos parágrafos anteriores, o GRUPO 

LEROSE reforça novamente no Manual da Qualidade (2005) que considera o �ciclo 

PDCA�, ferramenta aplicada à gestão de qualidade total para controle e melhoria de 

processo, como uma prática habitual da empresa.  

 

 

3.5.3. Estratégia e Posicionamento de Mercado 

3.5.3.1. Estratégia 

Tendo declarado em sua missão a busca por ser a melhor empresa em 

serviços na área de média e alta tensão e garantir excelência em serviços e 

satisfação plena de seus clientes, a Lerose Service tem como estratégia:  

 Posicionar a empresa como a melhor empresa de serviços na área de 

média e alta tensão, por meio de: 

− Focalização prioritária do Estado de São Paulo e expansão para as 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste por concentrar a maior 

concentração industrial do país; 

− Qualidade excelente em seus serviços e atendimento aos clientes; 

− Criação de diferencial competitivo baseado em atendimento 

especializado por uma equipe altamente capacitada e certificada 

nas normas regulamentadoras do setor; 

−  Plano de marketing profissional e consistente orientado ao 

mercado industrial ou Business to Business
9
 (B2B) com o objetivo 

de aumentar o market share
10 de 10% para 20% nos próximos 

cinco anos;  

− Ampliação de canais de interação com seus clientes, principalmente 

para recebimento de demanda e posicionamento dos respectivos 

                                              
9 Business to Business: Expressão inglesa que indica comércio entre empresas (pessoa jurídica). 
10 Market Share: Expressão que designa a participação de mercado de um produto ou organização. 

Normalmente representada em percentual. 
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atendimentos, e ampliação de ações de Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente (CRM � Customer Relationship 

Management); 

− Da ampliação de sua oferta, por meio de investimentos em 

pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

 

3.5.4. O Setor Elétrico no Brasil 

O ambiente regulador do setor elétrico no Brasil criou algumas barreiras de 

entrada para o setor, em função de impactos ambientais e de saúde pública que 

podem ser causados por produtos químicos utilizados neste segmento. 

A Norma Regulamentadora ¹ 10  e a Lei ¹. 12.288 de 22/02/2006, legislam 

acerca da segurança em instalações e serviços em eletricidade, exigindo, dentre 

outros requisitos, ações preventivas para segurança, cursos específicos para os 

profissionais da área em exercício profissional e equipamentos de segurança. 

Segundo informação obtida no Manual da Qualidade (2005) da empresa, com 

forte aliança estratégica com fornecedores e parceiros comerciais, equipamentos 

modernos e capacitação de seus empregados, o GRUPO LEROSE garante o 

atendimento das mais rígidas especificações técnicas para os seus processos. 

Segundo informações da Lerose Service há dois competidores bem 

posicionados neste mercado: a �SOS Service�, líder com mais de 50% de 

participação de mercado e a �A Cabine�, com uma participação de aproximadamente 

35% de mercado.  

Estas empresas, assim como a Lerose Service, competem em mercados de 

empresas de médio e grande porte, principalmente dos segmentos de alimentos e 

bebidas, embalagens, automobilísticos, químicos e farmacêuticos, componentes 

elétricos e tecnologia da informação, cuja proposta de valor para este mercado de 

empresas é a otimização da distribuição elétrica, automação e controle.  
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3.5.5. Produtos e Serviços 

A Lerose Service fornece peças para a manutenção dos equipamentos tais 

como: relés, disjuntores, caixas de medição e chaves seccionadoras.  

No segmento de serviços de instalações industriais no mercado de energia de 

média e alta tensão o portfólio abrange: 

 Medição de grandezas elétricas (medição de consumo, fator de 

potência, entre outras); 

 Ensaio de resistência ôhmica de aterramento � Terrômetro; 

 Parametrização e aferição de relés 50/51 + 50/51N; 

 Ensaio de resistência de isolação � Megger; 

 Teste de tensão aplicada - Hi-Pot; 

 Manutenção em subestações elétricas de EAT/AT/MT/BT; 

 Análise de redes elétricas; 

 Reparo e reforma de equipamentos.  

 

3.5.6.  A Visão dos Executivos da Lerose Service 

A Lerose Service tem potencial de crescimento no mercado de energia e 

possui a expertise no negócio, porém seu faturamento atual está concentrado em 

torno de 60% em um único cliente, o que é considerado uma ameaça para a 

perenidade da empresa, na visão do principal executivo da empresa estudada.   

Na busca pelo crescimento em participação de mercado, a empresa está 

trazendo aporte de conhecimentos externos com o apoio de uma consultoria para 

reforçar o planejamento estratégico da empresa, especialmente nas disciplinas de 

marketing e desenvolvimento de produtos e serviços, além de ações para tornar a 

área de vendas mais agressiva e competitiva. 

Para o fundador da empresa, embora as ações mercadológicas sejam 

importantes para a estratégia de crescimento, a área operacional e a qualidade do 
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serviço são os fatores que criam a sustentabilidade do negócio e, por isso, a 

empresa depende dos seus empregados, pois eles são os autores da execução de 

um serviço entregue de forma adequada à necessidade do cliente. Ainda nesta 

linha, o Manual da Qualidade da empresa estudada declara: 

A Diretoria do GRUPO LEROSE considera o envolvimento das 
pessoas como de vital importância para que a empresa atinja seus 

objetivos e possa melhorar seu desempenho. Assim ela provê 

treinamento contínuo, define responsabilidades, autoridades e 

poderes, reconhece o trabalho bem executado, propicia o trabalho 
em equipe, facilita a comunicação entre os diversos cargos, cria 

espaços para inovações e analisa criticamente o desenvolvimento 

das pessoas (Manual da Qualidade, 2005, p. 11 - 12). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISE DO CASO 

 

4.1. Introdução 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa com base nas 

observações diretas, entrevista do tipo focalizada e questionário estruturado 

aplicado para a amostra. 

A empresa estudada é composta por um supervisor, ao qual denominaremos 

de líder, alocado em Jundiaí. Possui sob sua administração 23 operários distribuídos 

entre Montadores Elétricos e Mecânicos e Auxiliares de Produção. Em Osasco, sede 

da organização encontra-se cinco operários de fábrica; dez trabalhadores externos e 

a Gestão Executiva, formada por cinco pessoas da família Lerose, que comandam a 

empresa sob a direção executiva do Sr. Luiz Carlos Lerose. 

A unidade de Jundiaí está localizada no mesmo espaço físico da empresa 

alemã Siemens, local onde compete com outras três organizações terceirizadas, 

contratadas para executar serviços similares aos da Lerose. 

 A pesquisa teve a participação de 28 sujeitos, que correspondeu a 64% do 

total de funcionários da empresa. A tabela 1 apresenta o recorte utilizado da amostra 

para análise dos valores organizacionais. 

 



 78 

Tabela 1 � Recorte da Amostragem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 

Por meio da tabela 1 é possível identificar que o tempo de casa predominante 

na amostra é de pessoas com até um ano. Notamos que ao considerar até dois 

anos, a faixa amplia para 75%, restando somente 7% da população pesquisada 

entre dois e três anos. Acima de quatro anos (18%) encontram-se os representantes 

do quadro executivo, formado pelos cinco membros da família. A faixa de três a 

quatro não consta, pois não foi compilado nenhum indivíduo nesta situação.  

 Com relação ao sexo, foi verificada a existência de certa equabilidade na 

amostra, com leve tendência a favor do gênero masculino, representando 53% dos 

sujeitos. 

 Por fim, a hierarquia da organização apresenta em seu quadro apenas um 

líder no cargo de supervisor, responsável pelos funcionários que trabalham em 

Jundiaí. Os demais operários, inclusive os alocados em serviços externos, estão 

subordinados diretamente ao Sr. Lerose e aos componentes da família.    

 A apresentação dos resultados será feita por meio de tabelas e figuras, tendo 

por objetivo facilitar o entendimento e visualização do estudo. 
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4.2. Apresentação e Análise dos Resultados 

O trabalho de análise foi feito sobre os escores médios: 

 

Na prática organizacional, o interesse não é pelos escores 

individuais, mas pelos escores médios, a fim de determinar a 

percepção dos empregados de um setor organizacional e/ou de uma 

empresa têm das prioridades axiológicas da instituição. (TAMAYO, 
1996, p.68). 

 
 

O escore médio utilizado neste estudo foi mensurado em função do somatório 

das notas obtidas em um determinado Valor Organizacional, dividido pelo total de 

respondentes do item.  Para chegar ao escore da dimensão Fator, foi extraída a 

média aritmética com base no somatório das médias parciais dos itens que compõe 

o Fator. 

Este método possibilitou ao autor analisar os resultados tendo como base a 

escala proposta por Tamayo (1996), apresentada no capítulo 3. 

Para realização da análise, foi considerado que Fatores e Valores acima do 

ponto médio 3 possuem maior intensidade e grau de importância em relação aos 

demais (figura 08). 

 

 
          Figura 08 � Escala da Pesquisa  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) 
 
 

Em seguida foi realizada uma comparação entre os Fatores e Valores 

corporativos gerais e os setoriais da organização, obedecendo à segmentação 

abaixo: 

3-1 7

++
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 Gestão Executiva (família) 

 Líder (Jundiaí) 

 Funcionários da sede em Osasco 

 Funcionários de Jundiaí 

 

O objetivo da segmentação foi identificar similaridades ou diferenças entre o 

corpo diretivo, o líder e funcionários. Esta comparação direciona para a visão de 

compartilhamento entre os setores e a organização. Ressalta-se que quanto mais 

próximo de 7 estiver (figura 08), mais forte é o Fator / Valor para a empresa, portanto 

maior a intensidade e tendência de compartilhamento. 

Com base no constructo de Tamayo (1996) também foi avaliada a dimensão 

organizacional ideal utilizando o escore médio. Para identificar a distância da 

dimensão real pela ideal foi utilizada a diferença entre o escore médio atual e o 

ideal.  Segundo Tamayo (1996), o resultado reflete o grau de insatisfação dos 

funcionários com o clima da organização, o que pode servir de matéria prima para 

estimular mudanças na empresa. 

Por fim, a forma de transmissão dos valores organizacionais foi observada por 

meio de entrevistas focalizadas e observações diretas, o que permitiu ao 

pesquisador identificar como subproduto, ritos, heróis e artefatos, que são originados 

a partir da cristalização dos valores organizacionais. Foi possível também, com os 

estudos de campo e documental, delinear a dimensão da tipologia ao qual a 

empresa se enquadra.   

 

 

4.2.1. Comparação entre os Fatores 

A tabela 2 apresenta as médias por Fator e permite a comparação entre os 

segmentos selecionados. 
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Tabela 2 � Cinco Fatores Atuais � Visão Geral 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Pode-se verificar que a Média Geral da Empresa (MGE) apresenta três 

fatores acima do ponto médio: Eficiência/Eficácia, Gestão e Interação.    

Nota-se que Eficiência/Eficácia possui maior média entre os fatores e pode 

ser considerado como o mais forte e, portanto, o que possui maior 

compartilhamento. Quando a comparação passa a ser entre a MGE e os demais 

segmentos, este Fator também se destaca por sua homogeneidade, confirmada por 

apresentar variação entre 3,51 (menor média) e 3,73 (maior média) de apenas 0,22 

pontos.  Pode-se inferir que isto ocorre devido à experiência profissional do fundador 

direcionada para a linha operacional, o que leva a fortalecer o compartilhamento dos 

valores que compõe o Fator Eficiência/Eficácia.  Corrobora com esta inferência a 

citação do Sr. Lerose em entrevista pautada de que �Por ter trabalhado muito tempo 

nas linhas operacionais da Siemens, acredito que passo muito deste lado 

operacional para meus funcionários...�  

 

A análise do Fator Gestão apresenta uma homogeneidade somente entre o 

total de funcionários (coluna Total) com uma pequena variação positiva de 0,13 

pontos em relação à MGE. Todavia, ao avaliar o segmento Gestão Executiva (GE), é 

percebida uma autocrítica por parte do corpo diretivo, quanto a forma de gerir o 

negócio. A média 2,69 se situa abaixo do ponto médio e pode ser traduzida em um 

Fator composto por valores de baixa intensidade. As razões desta autocrítica são 

percebidas ao avaliar as citações do fundador na entrevista pautada, dentre elas a 

necessidade de formalizar e divulgar as normas da empresa. Já para o Líder, este 
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Fator é formado de valores mais enraigados que os demais segmentos, todavia, 

chama a atenção a discrepância de 0.60 pontos entre a média do líder e seus 

liderados de Jundiaí, que pode ser justificada pela fragilidade na transmissão dos 

respectivos valores aos liderados.  

Comparando o Fator Interação com os demais segmentos percebe-se que, 

com exceção dos funcionários alocados na Sede, existe uma tendência em atribuir 

média próxima do ponto médio, o que deixa o Fator em situação mais frágil em 

relação aos dois acima mencionados.  

A análise dos Fatores denominados Inovação e Respeito receberam as 

médias mais baixas demonstrando reduzido nível de intensidade para este item.   

 

4.2.2. Análise dos Valores Organizacionais Percebidos como Reais 

Esta seção tem por objetivo analisar as influências que os Valores exercem 

na formação dos Fatores. Ao conhecer estas influências, pode-se melhor gerenciar a 

cultura organizacional por meio do fortalecimento ou enfraquecimento destes 

valores, conforme estratégia definida pela organização. 

 

 

4.2.2.1. Valores do Fator Eficiência / Eficácia 

A tabela 3 apresenta os valores organizacionais que compõe o Fator de 

Eficiência/Eficácia, identificado como o mais forte da organização estudada. 
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Tabela 3 � Valores do Fator Eficiência/Eficácia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se perceber a predominância das médias superiores a 4,00, que 

ocorrem em cinco dos nove valores que compõe o fator (competência, eficiência, 

pontualidade, produtividade e qualidade).  Este fato vem a corroborar com a 

intensidade da transmissão dos valores voltados para questões operacionais e de 

qualidade, origem da formação profissional do fundador. Em contrapartida os valores 

de comprometimento e planejamento influenciam negativamente na média geral do 

fator. 

O Comprometimento, explicado no questionário como �identificação com a 

missão da organização�, assim como a Dedicação (promoção ao trabalho com 

afinco) e Qualidade, são três ditos da empresa que fazem parte da lista de seus 

valores formais. Todavia, a medida abaixo do ponto médio apresentada no valor 

Comprometimento, com destaque para a liderança de Jundiaí e funcionários da 
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3,733,673,733,563,513,68Média do Fator

4,274,504,255,003,404,1413. Eficiência

3,914,003,904,004,404,0032. Qualidade

4,054,504,006,004,404,1831. Produtividade

4,453,504,551,003,204,1128. Pontualidade

2,644,502,455,002,602,7125. Planejamento

3,953,504,002,003,403,7912. Eficácia 

3,274,503,154,003,203,2910. Dedicação

2,821,003,001,003,202,8207. Comprometimento

4,183,004,304,003,804,1105. Competência

Total

22

respostas

Base

Sede

02 respostas

Base 
Jundiaí

20 respostas

FUNCIONÁRIOS (22 respostas)Média do 
Líder

01

resposta

Média  
Gestão 

Executiva

5 respostas

Média da 
Empresa 

Total Geral

28 respostas

Valores do Fator 

Eficiência/Eficácia

3,733,673,733,563,513,68Média do Fator

4,274,504,255,003,404,1413. Eficiência

3,914,003,904,004,404,0032. Qualidade

4,054,504,006,004,404,1831. Produtividade

4,453,504,551,003,204,1128. Pontualidade

2,644,502,455,002,602,7125. Planejamento

3,953,504,002,003,403,7912. Eficácia 

3,274,503,154,003,203,2910. Dedicação

2,821,003,001,003,202,8207. Comprometimento

4,183,004,304,003,804,1105. Competência

Total

22

respostas

Base

Sede

02 respostas

Base 
Jundiaí

20 respostas

FUNCIONÁRIOS (22 respostas)Média do 
Líder

01

resposta

Média  
Gestão 

Executiva

5 respostas

Média da 
Empresa 

Total Geral

28 respostas

Valores do Fator 

Eficiência/Eficácia



 84 

justificativa, citações verbais de diferentes funcionários da operação de Jundiaí ao 

falarem, em entrevista do tipo focalizada11, da carência de informações da Lerose. 

�Aqui não tem quadro de avisos da empresa. Só da Siemens�  

�Sabemos das coisas porque nós perguntamos�  

�Sabemos também pelo supervisor e não pelo Caloi (Sr. José Carlos Lerose) e 

porque perguntamos�   

�Aqui não temos comunicação�   

Outra observação que justifica o baixo grau de comprometimento refere-se à 

comunicação das decisões da direção executiva para seu líder. Segundo citação do 

fundador, o líder �tem conhecimento somente daquilo que impacta em suas 

operações.� 

 

4.2.2.2.  Valores do Fator Gestão 

A tabela 4 fornece as médias dos valores que compõe o fator Gestão. 

 

Tabela 4 � Valores do Fator Gestão 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mesmo apresentando médias finais do fator relativamente próximas entre 

os segmentos, pode-se perceber uma disparidade acentuada entre as médias da 

Gestão Executiva e dos demais resultados. O baixo resultado na média deste 

                                              
11 Entrevistas do tipo focalizada ocorridas em 13 e 14 de Agosto de 2007 na unidade de Jundiaí e 
registradas por escrito. 
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segmento pode ser justificado pela consciência da família Lerose em conhecer a 

necessidade de praticar os discursos formalizados em seus manuais de ética e 

qualidade (�ditos�).  Dos sete valores que compõe este Fator, cinco deles 

correspondem a �ditos� formalizados da empresa e que apresentaram as menores 

médias (Fiscalização, Hierarquia, Obediência, Organização e Postura Profissional). 

Destaque se faz para o valor Organização que, conforme orientação do questionário 

indica a existência de normas claras e explícitas. Citação do Sr. Lerose em 

entrevista pautada 12 confirma que �as normas formais existem e são as básicas. 

Hoje muita coisa é informal: regras de recebimento de cesta, de férias, da 

composição do pagamento, etc. Pretendemos formalizá-las�. Observações 

confirmam que muitas normas não estão explícitas e acessíveis 

 É percebido nas citações das entrevistas focalizadas13 com diferentes  

funcionários, o reflexo dos sintomas desta situação:  

�As regras não são claras. Fui contratado por um horário e faço outro. Acho que é 

por causa do horário da Siemens�. 

�O salário Hora muda por pessoa. As mais novas ganham mais que as mais antigas. 

Pedimos para o Caloi vir falar sobre os salários. Não tem regras de aumento� 

�Hoje está deixando a desejar. As regras mudam e não avisam.� 

�As regras estão na cabeça dos funcionários� 

 

 

 

4.2.2.3. Valores do Fator Inovação 

 

Tabela 5 � Valores do Fator Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

                                              
12 Entrevista pautada e gravada em 08 de agosto de 2007. 
13 Entrevistas do tipo focalizada ocorridas em 13 e 14 de Agosto de 2007 na unidade de Jundiaí e 
registradas por escrito. 
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Identifica-se na tabela 5 um baixo nível de intensidade dos valores que 

compõem Inovação.  Com exceção do valor Modernização dos Recursos, os demais 

apresentam médias inferiores ao ponto médio.  

Destacam-se os baixos índices atribuídos pela Gestão Executiva e Líder, 

que pode ser justificado pelo perfil operacional do fundador orientado para o fator 

Eficiência / Eficácia. O fato de não existir ditos formalizados para Inovação também 

ajuda a sustentar a hipótese da baixa priorização.  Todavia, observa-se uma 

provável mudança de paradigma na citação gravada do Sr. Lerose: �Não costumo 

trabalhar com consultoria. Porém atualmente contratei uma para melhorar o aspecto 

comercial e imagem da empresa� 

Também se destaca o resultado médio de 1,75 pontos apresentado no 

segmento do Líder em função da insatisfação com a distribuição dos recursos, 

priorizados para a Sede. Segundo citação do líder da unidade de Jundiaí, 

documentada em entrevista focalizada do dia 14 de agosto de 2007, �é muita 

correria. Tenho que apontar as horas. Já pedi um relógio, mas foi instalado em SP 

que tem apenas cinco funcionários na fábrica.� 

 

4.2.2.4.  Valores do Fator Interação no Trabalho 

Tabela 6 � Valores do Fator Interação no Trabalho 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 87 

Com nomenclaturas diferentes, mas significados semelhantes, os valores 

de Abertura, Cooperação e Criatividade, apresentados na tabela 6, são ditos nos 

manuais da empresa. 

Com índices positivos e médias próximas de 4,0 e 5,0, destacam-se os 

valores da Amizade, Coleguismo e Cooperação. Foi observada nas entrevistas e 

observações sistemáticas, a importância em se ter um ambiente de ajuda mútua, 

não porque o valor foi transmitido de forma consciente, mas porque os funcionários, 

em sua maioria, assumiram ajudar uns aos outros para a capacitação e realização 

das tarefas. Acredita-se que estes valores, são os mais próximos de assumirem uma 

condição de pressupostos básicos. 

No outro extremo, os valores relacionados à comunicação (criatividade, 

abertura, democracia, flexibilidade e sociabilidade) apresentam médias abaixo do 

ponto médio, sugerindo valores de baixa intensidade.  É provável que a 

centralização das decisões e das informações pela Sede contribuam para os baixos 

índices alcançados. Cita o Sr. Lerose em entrevista pautada e gravada que �as 

decisões são centralizadas e os funcionários de campo não opinam nem participam. 

Penso que é importante escutar os funcionários para ajudar nas decisões, mas esta 

prática ainda não é adotada�. 

Observa-se que a falta de abertura também ocasiona reflexos nos 

funcionários e líderes. Abaixo citações efetuadas em entrevista do tipo focalizada: 

�Aqui para fazer reunião só se ficarmos em cima� 

�Aqui ninguém ouve funcionários�. 

�Nós não temos oportunidade para falar. Pessoas têm medo de falar. Ninguém 

respeita sugestões de funcionários�. 

�Já ouve casos em que funcionário deu sugestão e foi mandado embora� 

�Se fossemos melhor avisadas trabalharíamos com mais ânimo� 

�Não sabia que a Lerose vai fazer dez anos. Parece que começou ontem� 

 

Por fim, outro valor que merece atenção devido a baixa intensidade 

apresentada pela organização é o Benefício, com média final de 1,68 pontos.  

Observado durante as entrevistas o alto grau de importância dado a este 

item pelos funcionários, porém não compartilhado na prática pela organização. 
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Declarações espontâneas demonstram a ansiedade da população pesquisada com 

assistência médica, citada em 70% dos casos de entrevista: 

�Os benefícios são poucos. A cesta é boa e desconta 30,00, mas não temos 

Assistência Médica�. 

�A empresa Fcom tem até assistência médica� 

�Veja a cesta básica. Se tiver uma hora de atraso perde a cesta. Não temos 

assistência médica. Precisamos do SUS, que dá atestado de horas. Como vou sair 

de SP e chegar a Jundiaí com um atestado de horas? Perdemos o domingo e a 

cesta.� 

�Convênio faz uma falta muito grande. Caloi falou que ia ver mais pra frente e não 

deu mais retorno� 

�A cesta é boa, mas o convênio é fundamental�14 

 

 

 
4.2.2.5. Valores do Fator Respeito 

Todos os valores deste Fator são ditos nos manuais da organização, alguns 

com nomes diferentes, mas com significado similar. 

 

Tabela 7 � Valores do Fator Respeito 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Analisando a tabela 7, percebe-se que cinco dos oito fatores (Justiça, Plano 

de Carreira, Qualificação dos Recursos Humanos, Reconhecimento e Respeito) 

apresentam médias inferiores ao ponto médio. Plano de Carreira e Qualificação de 

                                              
14 Citações de diferentes funcionários. Entrevistas realizadas entre 13 e 14 de agosto/2007 e 
registradas por escrito. 
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Recursos Humanos qualificam-se com as duas piores médias da relação dos 38 

valores analisados, seguidos de Justiça e Reconhecimento.  

Destacam-se as baixas médias obtidas na operação de Jundiaí e o nítido 

descompasso desta operação em relação aos índices apontados na Gestão 

Executiva, no Líder da unidade e na Base Sede, excetuando os valores Harmonia, 

Honestidade e Polidez. Estes últimos com a ressalva da Gestão Executiva o 

considerar com média inferior em relação aos demais segmentos. 

Os discursos formalizados (�ditos�) e não praticados (�não ditos�) ajudam a 

justificar os baixos índices obtidos, uma vez que todos os valores estão formalizados 

expressamente pela empresa. As citações de funcionários da unidade de Jundiaí 

demonstram a necessidade de ações da empresa para desenvolvimento dos valores 

de justiça, imparcialidade, reconhecimento, respeito, capacitação e carreira. 

Sentimentos de rejeição, parcialidade nas decisões, ausência de respeito e de 

retorno das promessas foram demonstrados com freqüência superior a 50% nas 

entrevistas realizadas entre 13 e 14 de agosto, registradas por escrito: 

�Não somos reconhecidas. Se fizéssemos bem o trabalho deveríamos ser 

reconhecidas, com salário, prêmio� 

�Me sinto rejeitada e sem importância. Fazemos extras e não tem reconhecimento 

nem verbal� 

�O salário Hora muda por pessoa. As mais novas ganham mais que as mais antigas. 

Pedimos para o Caloi vir falar sobre os salários. Não tem regras de aumento� 

 

 

4.2.3  Apresentação dos Resultados: Análise da Distância dos Fatores e 

Valores Organizacionais (Real x Ideal)  

A seção tem por objetivo apresentar e analisar os resultados das diferenças 

entre as médias dos Valores Organizacionais percebidos como Real e Ideal.   

A compilação para apurar a média do Valor Ideal seguiu os mesmos critérios 

mencionados na seção 4.2 deste capítulo. Para apurar a diferença, foi subtraída a 

média do Valor Real pela média do Valor Ideal. O resultado possibilitou identificar o 

nível de insatisfação dos respondentes para um determinado Valor Organizacional e 
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qual a percepção de distância a ser vencida para se chegar a um melhor grau de 

compartilhamento e de maior intensidade. 

Resultados negativos são considerados distâncias a serem ajustadas. Quanto 

maior for o resultado negativo da diferença, maior será sua distância do marco zero, 

representando menor intensidade. Neste caso, maior será a insatisfação com o clima 

da organização (Tamayo, 1996).   

Médias positivas ou bem próximas do marco zero são indícios de maior 

intensidade e de maior satisfação com o Valor Organizacional, pois sugerem que as 

expectativas estão mais alinhadas. Diferenças positivas também podem indicar uma 

superação da expectativa para o valor (figura 9). 

 

Figura 9 � Análise da Distância dos Valores Real x Ideal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a coleta foram utilizados os mesmos procedimentos citados no capítulo 

3. As instruções sofreram pequenas alterações para adequar a resposta ao conceito 

de valor ideal. 
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4.2.3.1. Distância entre os Fatores Real x Ideal 

 

Tabela 8 � Distância entre os Fatores Real x Ideal 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A tabela 8 mostra a diferença de percepção entre os Fatores Reais e os 

Ideais. Pode-se observar na coluna Média da Empresa que todos os índices se 

distanciam do marco zero negativamente (fig.9), o que leva a inferir um baixo nível 

de intensidade e possíveis problemas de clima organizacional. Destacam-se também 

os Fatores Respeito ao Servidor, com a maior distância (-2,92) e Eficiência/Eficácia, 

com a menor (-2,00). Estas diferenças se justificam, pois acompanham as 

percepções analisadas na seção anterior sobre os Valores Reais.  

Para a coleta e analise das informações das unidades de Jundiaí e Osasco, 

foram utilizados procedimentos únicos, documentados no início deste capítulo. A 

avaliação do fator Eficiência/Eficácia demonstrou  maior intensidade entre os 

segmentos devido às características e princípios operacionais da organização 

transmitidos e mantidos pelo fundador.  Salta aos olhos a média registrada de -3,28 

pontos no item Respeito, que ocorre na unidade operacional de Jundiaí, justificando 

o baixo índice geral para este Fator. Em contrapartida, a unidade de Osasco atribuiu-

lhe a melhor média (-069).  Entendendo que as melhores médias são as que mais se 

aproximam do marco zero, percebe-se também que esta unidade registrou os 

melhores índices em relação aos demais segmentos. Em alguns casos com grande 

discrepância, como percebido nos Fatores Inovação e Respeito.  

Este fato pode ser justificado por uma ou mais hipóteses: 
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 Baixo número da amostra � Apenas dois dos cinco funcionários do 

segmento responderam à pesquisa. Devido ao trabalho externo, dez 

funcionários do setor de Manutenção Preventiva também não 

participaram do processo. 

 Proximidade das pessoas com o fundador, que por vezes assume o 

papel de supervisão, propiciando um canal direto de transmissão de 

valores, o que sugere peso positivo na avaliação dos itens. 

 Limitação do método que, apesar das triangulações propostas por Yin 

(2006) e das orientações transmitidas pelo pesquisador, estudos 

mostram que os níveis educacionais influenciam na compreensão da 

pergunta e em suas respostas. Esta hipótese foi minimizada na 

unidade de Jundiaí que teve o acompanhamento do pesquisador, 

conforme apresentado no capítulo 3. 

Também é percebida a visão crítica do Líder em relação ao fator Inovação e 

Interação. A triangulação com a pesquisa de campo contribuiu para o entendimento 

deste resultado ao proporcionar observações, como a ausência de implementação 

de melhorias no processo administrativo de Jundiaí. Como exemplo é citado a 

recusa da instalação do relógio de ponto na unidade de Jundiaí, que atenderia a 20 

funcionários, em detrimento da Sede, que aloca apenas cinco funcionários. 

Observado também que o processo de comunicação entre a unidade e a sede se 

demonstrou deficiente, principalmente para assuntos acerca da administração dos 

recursos humanos. Esta última observação ajuda a explicar o baixo índice atribuído 

ao fator Respeito, tanto no segmento Líder quanto no Funcionários Jundiaí.  

Por outro lado, é importante destacar as nuances de discrepância entre 

alguns fatores do segmento Líder em relação à Gestão Executiva e aos Funcionários 

Jundiaí, que induz a inferir na existência de similaridade de percepções sobre um 

determinado Fator. Neste sentido, volta a ser percebida a vocação operacional da 

empresa nos resultados da pesquisa, tendo na Eficiência/Eficácia a menor diferença 

das percepções (0,24 do Líder para com seus funcionários e 0,33 para com a 

Gestão Executiva). Em relação aos Funcionários, a maior diferença ocorreu com o 

fator Respeito, que apresentou 0,78 pontos. Em relação à Gestão Executiva, foi 

encontrado no fator Integração a diferença de 0,92 pontos.                                                                                            
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4.2.3.2. Distância entre os Valores Organizacionais: Real x Ideal 

 As informações do apêndice F (resultado dos Valores percebidos como 

Ideais) e do apêndice G (diferença das médias entre os Valores Real e Ideal) foram 

utilizados como alicerce da análise das discrepâncias entre os Valores 

Organizacionais. 

Os Valores ditos pela organização e que constam em seu Manual de 

Qualidade (MQ) e Manual de Ética (ME) foram levantados. Com nomenclaturas por 

vezes diferentes das utilizadas na pesquisa, mas significados semelhantes, se 

apresentaram de forma clara nos documentos formais da empresa. O apêndice H 

apresenta os dados desta análise. 

  Dos 38 Valores pesquisados, 23 (60%) encontraram-se formalizados na 

empresa por meio de seus manuais.  

Ao analisar o grupo das dez médias que mais se afastaram do marco zero em 

sentido negativo (fig. 9), encontramos seis ocorrências (60%) dos Valores ditos 

formalizados. Destes, quatro encontram-se nas primeiras cinco posições das piores 

médias, ou seja, que possuem o mais fraco alinhamento de percepção. São eles: 

Plano de Carreira (-4,11 pontos) empatado com Qualificação dos Recursos 

Humanos; seguidos por Reconhecimento com -3,46 pontos e Justiça com -3,43. 

Encontramos na terceira posição o item Benefícios com -4,00 pontos. 

A análise dos dez Valores mais próximos do marco zero, portanto mais 

alinhados com a percepção dos respondentes e mais comumente compartilhados, 

apontam cinco ocorrências (50%) dos valores ditos formalizados. Todavia, dentre os 

cinco primeiros, encontramos somente dois deles: Harmonia na terceira posição com 

média -1,50 e Fiscalização na quinta posição com -1,68.  Destaca-se que dentre os 

cinco primeiros Valores, quatro estão orientados para relacionamento interpessoal, 

não contemplado em manuais. Amizade (-0,71), seguido do Coleguismo (-1,46), 

Harmonia (-1,50) e Cooperação (-1,64) ocupam as quatro primeiras posições das 

melhores médias. Destaque também para a subjetividade que envolve estes valores 

não havendo uma formalidade da empresa em normatizar amizade ou coleguismo. 

Podemos inferir que no grupo, de forma geral, estes são os valores considerados 

fortes e mais comumente compartilhados. 
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Analisando a tabela 9 percebe-se que a unidade de Osasco possui maior 

capacidade de compartilhamento e de alinhamento de expectativas por estar, dentre 

todos os segmentos, mais próximos do ponto ideal (0), sugerindo menor 

discrepância entre os valores organizacionais percebidos como real e ideal.  

 

Tabela 9 � Médias Gerais das Diferenças Real x Ideal 

Unidade Média Geral das Diferenças 

Sede Osasco (Gestão Executiva) -2,47 

Sede Osasco (Funcionários) -1,34 

Jundiaí (Líder) - 2,55 

Jundiaí (Funcionários) -2,38 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A tabela também apresenta relativa homogeneidade entre as percepções dos 

segmentos Gestão Executiva, Líder e Funcionários de Jundiaí, com diferenças entre 

0,08 e 0,17. Por outro lado, ao detalhar quais são os valores percebidos como mais 

próximos ou mais distantes do ideal, ou seja, com maior ou menor intensidade e 

similaridades pela empresa com as necessidades dos respondentes, identificamos 

algumas divergências. 

 O quadro 11 apresenta os cinco melhores e os cinco piores posicionamentos 

no escore dos Valores Organizacionais mais importantes, por segmento. 
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Quadro 11 � Melhores e Piores Valores em Relação à Percepção do Ideal 

VALORES 

Segmento  
Mais Próximos do Ideal 

 
Mais Distantes do Ideal 

Sede Osasco 

(Gestão Executiva) 

Coleguismo (-1,00) 
Amizade (-1,20) 
Justiça (-1,40) 
Flexibilidade (-1,40) 
Democracia (-1,60) 

Organização (-4,00) 
Fiscalização (-3,80) 
Qualificação dos Rec.Hum. (-3,40) 
Polidez (-3,40) 
Postura Profissional (-3,20) 

Sede Osasco 

(Funcionários) 

Harmonia (1,50) 
Integração (1,00) 
Modernização (1,00) 
Honestidade (0,50) 
Dedicação (0,50) 

Comprometimento (-4,50) 
Competitividade (-4,00) 
Probidade (-3,00) 
Competência (-3,00) 
Fiscalização (-3,00) 
 

Jundiaí (Líder) 

Respeito (0,00) 
Organização (0,00) 
Postura Profissional 
(0,00) 
Produtividade (0,00) 
Coleguismo (0,00) 

Benefícios (-7,00) 
Incentivo à Pesquisa (-7,00) 
Democracia (-6,00) 
Comprometimento (-5,00) 
Justiça (-5,00) 

Jundiaí 

(Funcionários) 

Amizade (-0,60) 
Fiscalização (-1,05) 
Pontualidade (-1,30) 
Eficiência (-1,45) 
Competência (-1,50) 
 

Plano de Carreira (-4,70) 
Qualificação dos Rec.Hum. (-4,65) 
Justiça (-4,25) 
Benefícios (-4,15) 
Reconhecimento (-3,95) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O quadro mostra alguns antagonismos. Enquanto a Gestão Executiva 

acredita que o valor de Justiça esteja mais próximo do ideal, ele apresenta duas 

ocorrências negativas, ambas na unidade de Jundiaí.   

 Outro ponto de destaque é a distância das percepções entre a Gestão 

Executiva e seu Líder. Na coluna �Mais Próximos do Ideal�, excetuando o valor 

Coleguismo, todos os demais não são coincidentes. Observa-se também a presença 

do valor Organização em campos opostos. Enquanto a família Lerose acredita estar 

distante do ideal, o Líder considera como estando alinhado, atribuindo média zero 

(ideal), o que sugere estar satisfeito com o item. 

 Estas discrepâncias também são percebidas quando comparados os 

resultados do Líder com seus funcionários (Jundiaí). Não houve similaridade em 

nenhum dos valores situados no campo �Próximos ao Ideal�. Destaca-se ainda que 



 96 

para o Líder, os cinco melhores resultados já se encontram alinhados (média Zero). 

Ao investigar as médias atribuídas por seus funcionários a estes fatores, 

encontramos forte divergência, sugerindo percepções muito diferentes de valores 

entre líder e liderados. O valor Respeito aparece com -3,25 pontos de média 

seguidos de -2,55 para Organização; -2,00 para Postura Profissional; -1,70 para 

Produtividade e por fim -1,65 para Coleguismo. 

 Desponta as médias obtidas como próximas do ideal registradas na Sede 

Osasco (funcionários). Todos indicadores são superiores a zero, portanto 

compartilham uma visão muito positiva destes valores organizacionais com a 

empresa. Inferências sobre a heterogeneidade dos resultados deste segmento em 

relação aos demais foi foco de discussão em seção anterior. 

 

4.2.4. Como Ocorre a Transmissão dos Valores na Empresa 

 Apesar da organização possuir os �ditos� (valores formalizados) a pesquisa, 

por meio das observações sistemáticas e entrevistas pautada e focalizadas, não 

identificou intensidade na transmissão destes valores por parte da empresa (�não 

ditos�), principalmente na unidade operacional de Jundiaí.   

O processo de transmissão é de baixa intensidade e ocorre na informalidade 

principalmente entre os funcionários de determinado segmento, com baixa interação 

da gestão executiva. A unidade de Jundiaí demonstrou o mais fraco índice de 

absorção dos valores formalizados, justificado pela baixa comunicação existente 

entre a gestão executiva, o líder e os funcionários. 

 Não foram observados ritos e mitos consistentes na organização, 

componentes da cultura organizacional que ajudam na transmissão dos valores. 

Outros elementos de transmissão citados em entrevistas como encontros anuais 

(festas de final de ano) ou sociais (churrascos) não possuem agenda e freqüência 

constantes. Cerimoniais (entregas de brindes, reconhecimento pelo bom trabalho, 

etc) também não foram observados como existentes na organização.   

Detectado a ocorrência esporádica de reuniões entre a gestão executiva, o 

líder e os funcionários, utilizadas geralmente para tratar de conflitos resultantes da 

falta de comunicação, principalmente entre a unidade de Jundiaí e a Sede, ou  de 
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assuntos ligados à qualidade. Em outros tipos de contatos, assuntos ligados à 

produção geralmente são destaque. 

Novos funcionários são imediatamente alocados em seus postos de trabalho 

e treinados por seus colegas. Este é um dos procedimentos que inicia a transmissão 

informal dos valores apregoados e já enraigados pela equipe. O valor da amizade 

(ajuda mútua) e eficiência e eficácia são os primeiros a serem repassados para os 

novos integrantes, que os consideram como sendo uma verdade para a empresa.  

Por não estarem enraigados devido não terem sido transferidos, os demais valores 

não são transmitidos com intensidade. 

Identificado que para os funcionários alocados na unidade Sede, a 

transmissão dos valores ocorre no dia a dia, justificado pelo fato do fundador 

executar o papel de supervisor e estar ao lado de seus funcionários diretos.  

Para os funcionários que trabalham em campo, a forma de transmissão 

assemelha-se aos funcionários fixos na sede, pois existem contatos freqüentes por 

meio de telefone ou mesmo nos encontros dos �cafés� que ocorre entre funcionários 

e fundador (no papel de supervisor), antes de saírem para campo. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa tratou de um estudo de caso único, procurou identificar a 

intensidade dos valores organizacionais de uma empresa familiar do ramo de 

prestação de serviços do setor elétrico, como ocorre a transmissão destes valores e 

quanto estão alinhados com uma percepção de valor ideal. 

De forma mais específica procurou verificar a intensidade com que os valores 

são considerados nos segmentos analisados. 

O objetivo geral foi alcançado utilizando o aporte teórico da pesquisa 

elaborada por Tamayo (1996).  Os resultados da intensidade com que os valores 

são considerados nos diversos segmentos da organização foram apresentados nas 

análises do capítulo 4. 

Com relação aos objetivos específicos, os dois primeiros �referenciar a teoria 

sobre cultura e valores organizacionais� e �identificar os valores formalizados da 

organização� foram alcançados por meio da revisão bibliográfica e pesquisa 

documental da empresa presentes nos capítulos 2 e 3, respectivamente.  Os 

resultados do estudo empírico apresentado no capítulo 4 alcançaram os demais 

objetivos específicos �identificar as discrepâncias entre os valores percebidos como 

real e ideal� e �analisar, de forma empírica, quais valores se apresentam com mais 

intensidade e que podem estar internalizados�. 

Ao alcançar o objetivo geral e objetivos específicos, a questão da pesquisa é 

respondida. 

De acordo com o caso estudado, verificou-se que os valores organizacionais 

são fracamente compartilhados entre os segmentos. Identificou-se também que a 

importância dos valores diverge entre os segmentos. Outra característica da 

organização reside na alta discrepância entre os valores considerados como reais e 

os ideais, apresentada na analise do quadro 11.  É possível perceber a tendência de 

inexistência de valores comuns entre a gestão executiva, o líder e os funcionários.  
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Apesar de possuir valores organizacionais formalizados (denominados neste 

projeto de �ditos�), observou-se a ineficiência da organização em conseguir transmiti-

los aos funcionários e ao seu líder.  O autor conclui que a carência deste processo 

contribui de forma significativa para a baixa intensidade com que estes valores são 

compartilhados, exceção feita somente aos de Eficiência e Eficácia, já enraigados 

pois foram transmitidos pelo fundador desde a criação da empresa. 

 

 Percebeu-se também o baixo conhecimento e interação dos líderes (Gestão 

Executiva e Supervisão) em relação aos próprios valores formalizados da empresa 

(�ditos�) o que corrobora com a conclusão da ineficiência de sua transmissão. 

 Conclui-se também que o descompasso dos líderes em relação ao seu papel 

de transmissor dos valores, pode gerar, conforme demonstrado no estudo de caso, 

uma cultura com valores em sua maioria de baixa intensidade e pouco 

compartilhados entre os segmentos. Resulta-se assim uma empresa de Cultura 

Fraca. 

O estudo mostra que a empresa se posiciona na dimensão Personalista da 

Tipologia Cultural, com fortes tendências para o poder centralizado com foco no 

fundador, de comunicação informal, restrita e lenta e prega pelo conservadorismo 

com ações dependendo do líder.  Este quadro remete para dificuldades de 

comunicação entre a Sede e suas unidades pois tudo depende do fundador, 

considerado no caso como sendo o único  �herói� da organização.   

Por fim, conclui-se também que a centralização pode ser um agente inibidor 

de compartilhamento de informações e, portanto influencia na precariedade da 

transmissão dos valores na empresa pesquisada, fator que ajuda a explicar o baixo 

compartilhamento dos valores entre os segmentos, as altas discrepâncias entre os 

valores reais e ideais e a desmotivação do público pesquisado, principalmente na 

unidade operacional de Jundiaí, que apresentou no Fator Respeito seu mais baixo 

índice médio. A baixa intensidade com que os valores são compartilhados acaba por 

gerar �várias empresas� dentro da organização, cada uma compartilhando seus 

valores separadamente do todo.  
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O objetivo deste estudo foi de entender os valores organizacionais e como 

eles podem influenciar nos resultados da organização e assim contribuir de forma 

estratégica para a gestão empresarial. Procurou apresentar a aplicação prática de 

uma ferramenta para a identificação dos valores organizacionais comumente 

observados nas empresas, mensurar sua intensidade média e a diferença entre o 

valor percebido real pelo ideal.   

Acredita-se que este estudo veio contribuir para o gerenciamento da cultura 

organizacional. Acredita-se também que a gestão da cultura e de seus valores pode 

gerar um mecanismo de controle eficaz que ajude a empresa a se manter em uma 

atmosfera organizacional competitiva em um mundo complexo e de mudanças 

constantes. 

Neste sentido, a gestão da cultura e de seus valores pode ser um importante 

elemento estratégico para as organizações auxiliando na sustentação de sua 

vantagem competitiva.   

Este estudo de caso único procurou demonstrar e analisar formas de 

identificar os valores organizacionais utilizando uma ferramenta de fácil aplicação, 

mas de grande utilidade na gestão da cultura organizacional. Não tem a pretensão 

de esgotar o assunto, mas sim de provocar reflexões e novas investigações para 

melhoria do processo de gestão da cultura e seus valores.  

O autor deste projeto realizará a devolutiva para a empresa pesquisada, 

tomando o cuidado ético em não colocar os sujeitos da pesquisa em risco. A 

proposta do retorno envolverá três níveis distintos: 

1. Nível da Gestão Executiva (Fundador e Família) 

2. Nível da Liderança (Jundiaí) 

3. Nível Operacional (Osasco e Jundiaí). 
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RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

Considerando que a gestão da cultura organizacional possui inestimável valor 

para a gestão de pessoas, gestão de mudanças e gestão estratégica, recomenda-

se: 

 A empresa Lerose encontra-se em fase de mudanças organizacionais 

para adaptar-se ao mercado. Fechou contrato com uma consultoria pra 

atuar nesta missão. Estamos diante de um caso longitudinal. 

Recomenda-se a continuidade do estudo em um segundo momento 

para fins de comparações de resultados. 

 Estudos de casos múltiplos e com utilização de uma amostra maior, o 

que permitirá melhorias no processo de aplicação da ferramenta e 

aprofundamento na análise dos dados encontrados. Realizar maior 

variedade de cruzamentos. Exemplo: Visão dos valores por faixa etária, 

por sexo e por tempo de casa. 
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APÊNDICE A 

Roteiro Estudo de Campo  � Avaliação dos Símbolos, Ritos, Mitos, Heróis  

 

 

1. Objetivo: 

 
Este estudo tem por objetivo identificar os aspectos visíveis, os ritos, cerimoniais 

e heróis da  cultura organizacional LEROSE SERVICE, realizando observações e 

entrevistas com líderes e seus liderados. 
 
2. Metodologia 

 
Segundo Gil (2002)15, no estudo de campo, a pesquisa é desenvolvida por meio 

de observação direta das atividades do grupo estudado e por meio de entrevistas 

para apurar informações e interpretações do que ocorre com o grupo. 
 

2.1 Por meio de observação direta, serão identificados os Símbolos (parte 
visível da cultura organizacional): 

 
- Logotipo 
- Folders 
- Faixas / Cartazes 
- Quadros 
- Slogans 
- Equipamentos, Infra-estrutura (limpeza, higiene, conservação) 
- Prédio / localização / recepção 
- Vestuário 
 
2.2 Por meio de entrevistas do tipo focalizada com grupos de profissionais, 

serão identificados e registrados os ritos, cerimônias e heróis: 
 

- Realização de happy-hour (ocorrem? Se sim com que freqüência? Líderes 

participam com funcionários? Qualquer nível hierárquico?) 
- Café (Quando realizam, qual a importância e significado para os 

entrevistados?  - - Formato das reuniões (agendadas? Cumprem horário? 

Possuem foco? São formais?) 
- Formato das comunicações (formal, informal, eletrônica, fone, contato) 
- Linguagem falada (formal / informal) 
- Horários (rígido, flexível, compensações, sentimentos dos entrevistados) 
- Festas (final de ano, páscoa, aniversários, aniversário da empresa. 

Significado para os entrevistados) 
- Cerimônias para entrega de realização de �feitos� ou outros dados 

(significados) 
- Reuniões com chefe do chefe (são formais, freqüentes, sentimentos,) 
- Reuniões com diretores e presidente (quais significados para os 

entrevistados?) 
- Normas comportamentais (ética, segurança da informação,) 

                                              
15 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora Altas, 2001. 
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- Quem são os Heróis (segundo Deal e Kennedy 16 os heróis personificam os 

valores e condensam a força da organização). São funções dos heróis: 

Tornam o sucesso atingível e humano, fornecem modelos, simbolizam a 

organização para �fora�, preservam o que a organização tem de especial, 

estabelecem padrões de desempenho, motivam os empregados fornecendo 

influência duradoura. Podem ser pessoas vivas ou não. 
 
 2.2.1 Amostra 

  

Para compor a pesquisa, é importante a entrevista com o máximo de 

profissionais, O estudo poderá ser realizado com amostragem sugerida pela 
empresa e em horário estipulado pela empresa.  

 
3. Cronograma 

 
Esta pesquisa será realizada diretamente pelo pesquisador e responsável 

pelo projeto, Sr. Douglas Murilo Siqueira. 
  
   
 
 

                                              
16 DEAL, Terrence; KENNEDY, Alan.  Corporate Culture: the Rites and Rituals of Corporate Life. 
Massachusets, Addison � Wesley, 1982. 
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APÊNDICE  B   

 QUESTIONÁRIO / ROTEIRO ENTREVISTA ALTA DIREÇÃO 

 

4. Objetivo: 

 
Este estudo tem por objetivo identificar junto à alta direção da LEROSE 

SERVICE quais os valores fundamentais que cultuam para a organização e quais 

ferramentas utilizam. Visa também apresentar a pesquisa qualitativa para que 

suas respostas possam ser confrontadas com de seus gestores e funcionários 

indiretos. 
 
5. Metodologia 

 
Pesquisa de Campo no formato de entrevista estruturada. A partir das questões 

estruturadas, outras perguntas poderão surgir. 
 
3. Questões Alta Direção 

   
3.1. Quando a empresa foi criada e o que motivou sua criação? 

 

3.2 Qual sua estrutura atual? Qtde de funcionários, organograma, qtde de 

gerentes e coordenadores ou supervisores. Possuem área de RH, DP, 

etc?Quantas plantas? Onde a empresa pretende chegar? Diversificar o 

negócio? 

 

3.3 Existe muito turnover na empresa?Absenteísmo? Fazem pesquisa de 

clima organizacional? O regime de contrato é CLT? Sabe o motivo dos 

funcionários irem embora? 

 

3.4 Você trabalha muito com serviços externos de consultoria? Quais? Por 

quê?  

 

3.5 Fale um pouco sobre o negócio da empresa, seus concorrentes e 

mercado em que atua. Sua atual posição no Market Share, seus principais 

clientes, faixa de faturamento (se puder falar). 

 

3.6 Qual a filosofia de sua empresa? (missão, visão, objetivos) 

 

 Como as decisões são tomadas na organização? São compartilhadas, 

os funcs são escutados, ou são centralizadas? 

 

3.7. Quais valores e crenças fundamentaram a criação da empresa? Ex. 

clientes em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar, meio ambiente, 

responsabilidade social, trabalho em equipe, resultados, funcs recebem 

feedback de seu desempenho e o da empresa?, qualidade, vendas, (qual 

área dão maior foco para o negócio), por quê? 

Existe respeito às normas? Elas estão escritas? Quais são estas normas? 
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Os horários são rígidos? Os prazos são cumpridos? Caso um profissional não 

respeite as normas, como ele é tratado? Tem treinamento? Tem retorno por 

parte dos líderes ou do Sr?  

 

Como são contratados os novos funcionários e como eles são treinados? A 

filosofia da empresa é passada para eles? Como? 

 

Acha que os valores que foram comentados perduram até hoje?Acha que 

mudou algo? O quê? 

 

Na sua visão, quem são os heróis da empresa? Vendas, Engenheiros, ... 

entenda por herói uma pessoa que fez história e que todos vêem como um 

modelo. 

 

3.8 Quais são as periodicidades das reuniões? Respeitam horário? São 

pautadas?O Sr. Tem contato freqüente com os funcs? Para que faz isto?  

 

3.9 Como são repassados estes valores aos gestores e funcionários? (por 

meio de reuniões, por meio palestras, por meio de festas de final de ano, 

jornais, internet, etc.) 

 

3.10 Como vocês reconhecem os funcionários que tem melhor 

desempenho?Quais as práticas para promoção, premiação, reconhecimento 

por parte de seus líderes?(como se dá o sistema de recompensas?) 

 

3.11 Quais são os ritos que a empresa pratica (ex. divulgação do melhor func 

do ano/mês; almoços para comemorações; festas comemorativas; dias dos 

pais; brindes, etc.) 

 

3.12 Considere abaixo 5 fatores que agrupam diversos  valores culturais. Na 

sua visão, quais seriam os fatores  mais importantes para a LEROSE, em 

ordem de importância? 

(Numere de 1 a 5, sendo 1 de menor importância e 5 o de maior. Caso 

existam fatores de mesma importância, informe o mesmo número). 

 

 

(    ) Eficácia e Eficiência (produtividade e qualidade do trabalho)   
(    ) Interação no Trabalho (coleguismo, amizade, cooperação, abertura...) 
(    ) Gestão (obediência, fiscalização, supervisão, postura profissional) 
(    ) Inovação (incentivo à pesquisa, modernização, integração 
interorganizacional) 

 (    ) Respeito (reconhecimento, méritos, honestidade, polidez, meio 

ambiente, etc) 
 

  

 



 116 

APÊNDICE C - PESQUISA   � VALORES ORGANIZACIONAIS 

Fonte: Adaptado de Tamayo (1996) 

 

ORIENTAÇÕES � VALORES COMPARTILHADOS 
  

Neste questionário você deve perguntar a si próprio a duas questões, informando a importância nas colunas 1 para 

pergunta 1 e 2 para a segunda questão, enunciadas abaixo: 

 

1. �Que valores são importantes para a organização em que trabalho?�   

2. �Que valores DEVERIAM SER importantes para a organização em que trabalho?�  

 
Entende-se por valores organizacionais os princípios que orientam a vida das organizações. Na página seguinte há uma 

lista de valores. Esses valores foram levantados em diferentes organizações. Entre os parênteses que seguem cada valor 

encontra-se uma explicação que pode ajuda-lo (a) a compreender o seu significado. 
Sua tarefa é avaliar quão importante é para sua organização cada valor, como um princípio orientador na vida da 
organização (respostas na primeira coluna do questionário)  e quais, na sua visão, deveriam ser a importância que cada 

valor deveria ter (respostas na segunda coluna do questionário) 
 
Observe que não se trata de avaliar os seus valores pessoais, mas sim os que você acredita que orienta a vida de sua 

organização (primeira coluna) e os que deveriam orientar (segunda coluna).  

Avalie a importância dos valores da sua organização numa escala de 0 a 6. 

 

A escala de avaliação encontra-se abaixo: 
 
COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR NA VIDA DA MINHA ORGANIZAÇÃO, esse valor é: 
 
Nada Importante    Importante           Muito Importante
     

0       1             2                         3  4  5          6 
 

0 = Significa que o valor não é nada importante; não é relevante como um princípio orientador na vida da sua 

organização 
3 = Significa que o valor é importante 
6 = Significa que o valor é muito importante. 
 

Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), mais importante é o valor como um princípio orientador na vida da sua 

organização. 
 
Além dos números de 0 a 6, você pode usar ainda, em suas avaliações, -1 e 7, considerando que: 
-1 = significa que o valor é OPOSTO aos princípios que orientam a vida na sua organização; 
 7 = significa que o valor É DE SUPREMA IMPORTÂNCIA como um princípio orientador na vida da sua 

organização; GERALMENTE A ORGANIZAÇÃO NÃO POSSUI MAIS DE DOIS DESSES VALORES.  
 
 
COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR NA VIDA DA MINHA ORGANIZAÇÃO, esse valor é: 
 
Oposto aos Nada      Muito   De  
Princípios da Importante  Importante  Importante Suprema   
Organização                Importância 
    

-1        0       1      2                 3           4            5          6  7 

 
 
No espaço antes de cada valor escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que corresponde à avaliação que você faz desse 

valor, conforme os critérios acima definidos. Tente diferenciar, tanto quanto possível, os valores entre si, usando para isso

todos os números. Evidentemente você poderá repetir os números em suas avaliações. 
 
Antes de começar, leia os valores de 1 a 38 e escolha aquele que, segundo você, é o valor supremo para a sua 
organização e o avalie, como 7. Lembre-se que geralmente, uma organização não possui mais de dois desses valores. A 

seguir, identifique o(s) valor (es) oposto(s) aos valores da sua organização e avalie-o(s) com -1. Se não houver valor 

nenhum deste tipo, escolha aquele que tem menor importância para a sua organização e o avalie como 0 ou 1, de acordo 
com sua importância. Depois avalie os demais valores (até 38). 
 
MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO.  
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NOME (OPCIONAL):                  SEXO:  Masc.   Fem.  IDADE:   

    

TEMPO DE CASA:                DEPTO:                        NOME DO GESTOR DIRETO:        

 

É GESTOR?   SIM QTDE  DE FUNCS DIRETOS:         NÃO      

 

FUNÇÃO:                                                                                                                      DATA: ____/_____/_____ 

 Autorizo utilizar meu nome para fins de publicação da pesquisa 

 Não autorizo expor meu nome para publicação. Utilizar o pseudônimo  ____________________________ 

PESQUISA  -  LISTA DE VALORES ORGANIZACIONAIS COMPARTILHADOS 

 
Lembre-se que não se trata de avaliar os seus valores pessoais. Na PRIMEIRA COLUNA avalie o 
grau de importância para os itens que acha que sua empresa POSSUI HOJE.   
Na SEGUNDA COLUNA os itens que, SEGUNDO VOCÊ, ela DEVERIA possuir.  
Utilize -1,0,1,2,3,4,5,6,7 em ordem crescente de importância. Leia primeiro todas as opções. 

Escolha somente uma ou duas para dar grau máximo (7) e apenas uma, se existir, para dar a menor 
importância (-1). Depois anote as outras opções com graus de 0 a 6, conforme, segundo sua 
percepção, a importância que possui, respeitando os critérios de cada coluna. 

 

 

 

 

 

 
    

1.       Abertura ( promoção de um clima propício às sugestões e ao diálogo) 

2.      Amizade (clima de relacionamento amistoso entre os funcionários) 

3.     Benefícios (promoção de programas assistenciais entre os funcionários) 

4.      Coleguismo (clima de compreensão e apoio entre os funcionários) 

5.     Competência (saber executar as tarefas da organização) 

6.      Competitividade (conquistar clientes em relação à concorrência) 

7.     Comprometimento (identificação com a missão da organização) 

8.     Cooperação (clima de ajuda mútua) 

9.     Criatividade (capacidade de inovar na organização) 

10.     Dedicação (promoção ao trabalho com afinco) 

11.      Democracia (participação dos empregados nos processos decisórios) 

12.      Eficácia (fazer as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados) 

13.      Eficiência (executar as tarefas da organização de forma certa) 

14.     Fiscalização (controle do serviço executado) 

15.      Flexibilidade (administração que se adaptas às situações concretas) 

16.     Harmonia (ambiente de relacionamento interpessoal adequado) 

17.      Hierarquia (respeito aos níveis de autoridade) 

18.      Honestidade (promoção do combate à corrupção na organização) 

19.      Incentivo à Pesquisa (incentivo à pesquisa relacionado com os interesses  
da organização) 

20.      Integração Interorganizacional (intercâmbio com outras organizações) 

21.     Justiça (imparcialidade nas decisões administrativas) 

Importância 
Você acredita 
Que sua  
empresa 
SEGUE HOJE 
 

Importância 
Que você 

acredita que sua 
empresa 
DEVERIAseguir 
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1.     Modernização de Recursos Materiais (preocupação em investir na  
aquisição de equipamentos, softwares, etc) 

2.      Obediência (tradição de respeito à ordem) 

3.     Organização (existência de normas claras e explícitas) 

4.     Planejamento (elaboração de planos para evitar a improvisação na  
organização) 

5.      Plano de Carreira (preocupação com a carreira funcional do  
funcionário) 

6.      Polidez (clima de cortesia e educação no relacionamento cotidiano) 

7.      Pontualidade (preocupação com o cumprimento de horário e  
compromissos) 

8.     Postura Profissional (promover a execução das funções ocupacionais de  
acordo com as normas da organização) 

 

9.      Probidade (administrar de maneira adequada os recursos físicos e  
financeiros) 

10.      Produtividade (atenção voltada para a produção e prestação de serviços) 

11.      Qualidade (compromisso com o aprimoramento dos produtos e serviços) 

12.     Qualificação dos Recursos Humanos (promover a capacitação e o  
treinamento dos empregados) 

13.      Reconhecimento (valorização do mérito na realização do trabalho) 

14.      Respeito (consideração às pessoas e opiniões) 

15.      Sociabilidade (estímulo às atividades sociais fora do ambiente de  
trabalho) 

16.      Supervisão (acompanhamento e avaliação contínuos das tarefas) 

17.      Tradição (preservar usos e costumes da organização) 
 

ACRESCENTE ABAIXO, CASO JULGUE NECESSÁRIO, OUTROS VALORES E DÊ O GRAU DE 

IMPORTÂNCIA, CONFORME FEITO ATÉ O MOMENTO, QUE ELE POSSUI HOJE E NO QUE DEVERIA, 

A SEU VER, POSSUIR 

 

18.    _______________________________________________________ 

 

19.    _______________________________________________________ 

 

20.    _______________________________________________________ 

 

21.    _______________________________________________________ 

 

22.    _______________________________________________________ 

 

23.    _______________________________________________________ 

24.    _______________________________________________________ 

OBRIGADO POR RESPONDER. FAVOR ENVIAR PARA SR. Thiago 

Importância 

Você acredita 
Que sua  
empresa 
SEGUE HOJE 
 

Importância 

Que você 

acredita que sua 
empresa 
DEVERIAseguir 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor, 
 

Eu, Douglas Murilo Siqueira, mestrando em Administração de Empresas, portador do CIC 

053.164.818-44, RG 14.015.126, estabelecido na Rua Marcos Frankenthal, 180, CEP 05141-100, na cidade 
de São Paulo, cujo telefone para contato é (11) 8175 6256 e endereço eletrônico 

douglas.siqueira@metodista.br, vou desenvolver uma pesquisa cujo título é ENTRE O DITO E O NÃO 

DITO ACERCA DOS VALORES DA CULTURA ORGANIZACIONAL: O CASO DE UMA 

EMPRESA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONTAGEM DE 

DISPOSITIVOS DE MÉDIA TENSÃO ELÉTRICA. 

O objetivo deste estudo é descrever os valores culturais formalizados e investigar como ocorre sua

transmissão  para os gestores e quais destes valores foram potencializados (internalizados) por este público. 
Justificamos este estudo pois, por ser uma pesquisa de estudo de caso e que envolve entrevistas 

qualitativas, não existe outra forma de obter dados com relação aos procedimentos em questão e que possa 

ser mais vantajoso. 
O procedimento desta pesquisa será por meio de entrevista semi-estruturada, ou seja, o pesquisador 

através de um roteiro fará algumas questões e você terá total liberdade para expor sua opinião. Poderá haver 

pequenas interrupções que o pesquisador faça para eventuais esclarecimentos da resposta. 
Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, porém pode 

determinar algum desconforto em responder algumas questões. Isto ocorrendo, o Sr(a) poderá se recusar a 

responder, sem que lhe ocorra qualquer prejuízo ou ônus. 
Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta pesquisa 

poderão ser socializados com a organização. 
Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas, especificamente sobre sua pessoa.  
Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa e que não foram sanadas pelo 

entrevistador, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Metodista de 

São Paulo, segunda ou quinta-feira as 08h00 às 17h00 solicitando contato com Fernanda pelo telefone (11) 

4366 5600 ou por meio do endereço eletrônico cometica@metodista.br. 
Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 
Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

portanto, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Existindo qualquer despesa 
adicional ela será absorvida pelo pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os resultados serão 

veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos acadêmicos. 
Fica ao seu critério nos autorizar a eventualmente referenciar suas citações neste estudo. Caso 

negue a autorização, pedimos que mencione um pseudônimo  que substitua o nome e garanta sua 
privacidade. 

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que este estudo pretende 

alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e assistências aos pacientes, formas de 

ressarcimento das despesas decorrentes da participação da pesquisa, formas de indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
 
 
 

 
 Anexo o consentimento livre e esclarecido para ser assinado em duas vias, sendo uma delas do 

participante e outra do pesquisador. 
 
  

mailto:douglas.siqueira@metodista.br
mailto:cometica@metodista.br
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _______________________________________________________________________ 
 
 
RG_____________________________CPF _______________________________________ 
 
acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que forma lidas para mim, 
descrevendo o estudo ENTRE O DITO E O NÃO DITO ACERCA DOS VALORES DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL: O CASO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E MONTAGEM DE DISPOSITIVOS DE MÉDIA TENSÃO ELÉTRICA. 
Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de 

esclarecimento permanente referente ao que tange minha pessoa. 
 
Ficou claro que se houver despesas com esta pesquisa, as mesmas serão absorvidas pelo pesquisador, 

todavia não serei remunerado por esta participação. 
 
Ficou claro para mim que posso optar em que meu nome conste no estudo ou considerar pseudômino, o que 

garante meu sigilo.  
 
Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de participar desta pesquisa, antes ou 

durante o evento, sem prejuízos ou penalidades para minha pessoa. 
 
 
Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as opções de sigilo, às quais 

posso optar em muda a qualquer instante, para tanto basta comunicar formalmente ao pesquisador: 
 

1. Autorizo que a entrevista seja gravada  e eu uso seja única e exclusivamente para fins acadêmicos, 

melhorando a qualidade da coleta de dados do pesquisador. 

(     ) SIM           (     ) NÃO 

2. (  ) Autorizo utilizar meu nome para fins de publicação da pesquisa 

(     ) SIM         (     ) NÃO -  neste caso, solicitamos que escolha um pseudônimo: 

Pseudônimo: __________________________________________ 

São Paulo, _______  de ____________________  de 2007 
 
 
 
Participante (Nome e Assinatura) ______________________________________________ 
 
 
 
 
Pesquisador: (Nome e Assinatura)  _____________________________________________  

 

 

 

 

 

  

 

 



 121 

APÊNDICE E � AUTORIZAÇÃO 
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APÊNDICE F � Média dos Valores Percebidos como Ideal 
 

 

Perguntas LIDER Jundiaí

Gestão 

Executiva 

Família

SEDE OSASCO 

func
FUNCS Jundiaí Total geral

01.ABERTURA 6,00 4,60 5,50 5,35 5,25

02.AMIZADE 7,00 5,20 5,50 5,50 5,50

03.BENEFÍCIOS 7,00 4,80 5,00 5,90 5,68

04.COLEGUISMO 6,00 5,00 5,00 5,50 5,39

05.COMPETÊNCIA 6,00 6,00 6,00 5,80 5,86

06.COMPETITIVIDADE 6,00 6,20 6,50 5,25 5,54

07.COMPROMETIMENTO 6,00 6,00 5,50 5,30 5,46

08.COOPERAÇÃO 6,00 6,00 5,50 5,55 5,64

09.CRIATIVIDADE 5,00 5,20 4,50 5,25 5,18
10.DEDICAÇÃO 5,00 5,20 4,00 5,30 5,18

11.DEMOCRACIA 5,00 4,00 4,00 5,35 5,00

12.EFICÁCIA 6,00 6,00 6,00 5,65 5,75

13.EFICIÊNCIA 6,00 6,00 6,50 5,70 5,82

14.FISCALIZAÇÃO 6,00 5,80 5,00 5,30 5,39

15.FLEXIBILIDADE 5,00 4,80 5,00 4,85 4,86

16.HARMONIA 6,00 5,40 5,00 5,40 5,39

17.HIERARQUIA 6,00 5,40 6,00 5,25 5,36

18.HONESTIDADE 6,00 6,60 5,50 5,60 5,79

19.INCENTIVO À PESQUISA 6,00 4,20 6,00 4,90 4,89

20.INTEGRAÇÃO 6,00 4,00 2,50 4,85 4,57

21.JUSTIÇA 6,00 6,00 3,00 5,60 5,50

22.MODERNIZAÇÃO 6,00 5,20 4,50 5,30 5,25

23.OBEDIÊNCIA 6,00 5,80 6,00 5,20 5,39

24.ORGANIZAÇÃO 6,00 6,20 5,50 5,60 5,71

25.PLANEJAMENTO 6,00 5,80 6,00 5,45 5,57

26.PLANO DE CARREIRA 6,00 4,60 6,00 5,45 5,36

27.POLIDEZ 5,00 5,20 6,00 5,25 5,29

28.PONTUALIDADE 5,00 5,80 6,00 5,85 5,82

29.POSTURA PROFISSIONAL 6,00 5,80 6,00 5,40 5,54

30.PROBIDADE 5,00 5,60 6,00 5,65 5,64

31.PRODUTIVIDADE 6,00 6,40 6,00 5,70 5,86

32.QUALIDADE 5,00 6,40 6,00 5,65 5,79

33.QUALIFICAÇÃO DOS RH 6,00 5,60 6,00 5,80 5,79
34.RECONHECIMENTO 6,00 5,80 5,00 5,65 5,64

35.RESPEITO 6,00 5,80 5,00 5,60 5,61

36.SOCIABILIDADE 6,00 3,80 3,00 5,65 5,14

37.SUPERVISÃO 5,00 5,60 4,00 5,75 5,57

38.TRADIÇÃO 6,00 5,60 4,00 5,00 5,07

Total geral 5,82 5,46 5,22 5,45 5,45
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APÊNDICE G � Diferença dos Valores Percebidos: Real x Ideal 

 

 

Perguntas LIDER Jundiaí

Gestão 

Executiva 

Família

SEDE OSASCO 

func

FUNCS 

Jundiaí
Total geral

01.ABERTURA -3,00 -2,60 -2,00 -2,85 -2,75

02.AMIZADE -2,00 -1,20 0,00 -0,60 -0,71

03.BENEFÍCIOS -8,00 -3,20 -2,50 -4,15 -4,00

04.COLEGUISMO 0,00 -1,00 -1,50 -1,65 -1,46

05.COMPETÊNCIA -2,00 -2,20 -3,00 -1,50 -1,75

06.COMPETITIVIDADE -1,00 -2,60 -4,00 -2,45 -2,54

07.COMPROMETIMENTO -5,00 -2,80 -4,50 -2,30 -2,64

08.COOPERAÇÃO -1,00 -2,20 -1,00 -1,60 -1,64

09.CRIATIVIDADE -3,00 -3,00 0,00 -2,20 -2,21
10.DEDICAÇÃO -1,00 -2,00 0,50 -2,15 -1,89

11.DEMOCRACIA -6,00 -1,60 0,00 -3,40 -2,93

12.EFICÁCIA -4,00 -2,60 -2,50 -1,65 -1,96

13.EFICIÊNCIA -1,00 -2,60 -2,00 -1,45 -1,68

14.FISCALIZAÇÃO -1,00 -3,80 -3,00 -1,05 -1,68

15.FLEXIBILIDADE -2,00 -1,40 -2,00 -2,10 -1,96

16.HARMONIA -2,00 -2,60 1,50 -1,50 -1,50

17.HIERARQUIA -4,00 -2,60 0,00 -1,85 -1,93

18.HONESTIDADE -1,00 -1,60 0,50 -2,15 -1,82

19.INCENTIVO À PESQUISA -7,00 -3,00 -2,50 -2,55 -2,79

20.INTEGRAÇÃO -4,00 -2,20 1,00 -1,95 -1,86

21.JUSTIÇA -5,00 -1,40 0,50 -4,25 -3,43

22.MODERNIZAÇÃO -3,00 -1,80 1,00 -2,60 -2,21

23.OBEDIÊNCIA -1,00 -3,00 -2,00 -1,55 -1,82

24.ORGANIZAÇÃO 0,00 -4,00 -1,00 -2,55 -2,61

25.PLANEJAMENTO -1,00 -3,20 -1,50 -3,00 -2,86

26.PLANO DE CARREIRA -4,00 -2,60 -2,00 -4,70 -4,11

27.POLIDEZ -3,00 -3,40 -2,50 -1,75 -2,14

28.PONTUALIDADE -4,00 -2,60 -2,50 -1,30 -1,71

29.POSTURA PROFISSIONAL 0,00 -3,20 -2,00 -2,00 -2,14

30.PROBIDADE -2,00 -2,80 -3,00 -3,60 -3,36

31.PRODUTIVIDADE 0,00 -2,00 -1,50 -1,70 -1,68

32.QUALIDADE -1,00 -2,00 -2,00 -1,75 -1,79

33.QUALIFICAÇÃO DOS RH -1,00 -3,40 -2,00 -4,65 -4,11
34.RECONHECIMENTO -4,00 -2,40 -1,00 -3,95 -3,46

35.RESPEITO 0,00 -2,60 -0,50 -3,25 -2,82

36.SOCIABILIDADE -4,00 -2,00 -0,50 -3,00 -2,68

37.SUPERVISÃO -3,00 -2,60 -1,00 -2,05 -2,11

38.TRADIÇÃO -3,00 -2,20 -0,50 -1,70 -1,75

Total geral -2,55 -2,47 -1,34 -2,38 -2,33  
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APÊNDICE � H   - Lista dos Valores Formalizados 

Dito Lerose 
Local da 

Citação 

Formalizada 

Valor Relacionado 

A Lerose considera o 
envolvimento das pessoas 
como sendo de vital 
importância para o 

crescimento. [...] 
A cada reunião com as 

pessoas é enfatizada a 

importância de se manter as 

práticas de trabalho conforme 
estabelecido nos 
procedimentos 
documentados,  
 

MQ, p.11/16 
Item 6.2.2 
ME, p 1/1 

01- Abertura  (promoção de clima 

propício às sugestões e ao diálogo) 
35 . Respeito (consideração às 

pessoas e às opiniões) 
  

Competência, 

Conscientização e 

Treinamento 

MQ, p.11/16  
item 6.2.2 

05. Competência (saber executar 
as tarefas da organização) 

33. Qualificação dos Recursos 
Humaos (capacitação e 

treinamento do pessoal) 
Dedicação MQ, p.3/16 10.Dedicação (Promoção ao 

trabalho com afinco ) 
Gestão dos Recursos / 
Provisão dos Recursos 

MQ, p.11/16 
 item 6.1 

22. Modernização dos Recursos 

Materiais (preocupação em investir 

em equipamentos, informática, etc). 
As políticas de qualidade e 

ética são claras e divulgadas 

para os funcionários 

MQ, p.8/16, 
 item 5.1 
MQ, p.10/16,  
item 5.5.3 
Comunicação 

interna 

24. Organização (existência de 

normas claras e explícitas) 

Proporcionar 
desenvolvimento dos 
colaboradores através de seu 

trabalho 

MQ, .9/16 
 item 5.3 

26.Plano de Carreira (preocupação 

com a carreira funcional dos 
empregados) 

Responsabilidade MQ, p. 3/16 29.Postura Profissional (promover 
a execução das funções) 

Qualidade, Eficácia e 

Eficiência 
MQ, p.3/16 12. Eficácia (fazer as taredas de 

forma a atingir os objetivos 
esperados) 
13. Eficiência (executas as tarefas 
da organização de forma certa) 
32.Qualidade (compromisso com o 
aprimoramento dos produtos e 
serviços) 

Reconhece o trabalho bem 
executado 

MQ, p.11/16 
 Item 6.2.1 

34. Reconhecimento (valorização 

do mérito na realização do trabalho) 
Comprometimento MQ, p.3/16 7. Comprometimento 

(Identificação com a missão da 

organização) 
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Lista dos Valores Formalizados 

Dito Lerose 
Local da 

Citação 

Formalizada 

Valor Relacionado 

Imparcialidade ME, p,1/1 21. Justiça (tratar com 
imparcialidade as decisões 

administrativas) 
O GRUPO LEROSE mantém 

um processo de 
planejamento. 
 

MQ, p. 13/16 
Itens 7.1; 7.5.1 

25. Planejamento (elaboração de 

planos para evitar improvisação na 

empresa) 

Existe capítulo no MQ 

específico para controle e 

monitoração do produto e 

serviço, que pode ser 
traduzido em necessidades 
constantes de supervisão e 

controle. 

MQ, p.15/16, 
item 8.0 

37. Supervisão (acompanhamento 
e avaliação contínuos das tarefas) 
14, Fiscalização (controle do 
serviço executado) 

O ME em sua página única 

(1/1) traz diversas passagens 
referenciando a obediência, 

honestidade, harmonia e 
polidez no relacionamento 
interpessoal. 

ME, p. 1/1 16. Harmonia  (ambiente de 
relacionamento interpessoal 
adequado) 
18 Honestidade (promoção do 

combate à corrupção na 

organização. 
23. Obediência (tradição de 

respeito às ordens) 
27. Polidez (clima de cortezia e 
educação no relacionamento 

cotidiano) 
Criatividade MQ, p. 3/16 9.Criatividade (capacidade de 

inovar na organização) 
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ANEXO 

 

Anexo 1 - Código de Ética da Empresa Pesquisada 
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ANEXO 1 � CÓDIGO DE ÉTICA DA EMPRESA PESQUISADA 
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Página: 1/1 

Código de Ética 
Princípios fundamentais 

 Serei honesto e imparcial em todas as minhas atividades profissionais. 
 Trabalharei sempre honrando, prestigiando e promovendo o crescimento da 

minha profissão. 
 Usarei os meus conhecimentos e habilidades para o bem-estar das pessoas. 
 
 

Relações com a comunidade 

 Promoverei a segurança e a confiabilidade dos produtos que são utilizados pela 

comunidade. 
 
 

Relações com o empregador e com os clientes 

 

 Agirei de maneira profissional com meu empregador ou cliente 
 

 Não divulgarei informações relacionadas aos negócios ou processos 

técnicos sem consentimento do meu empregador ou cliente. 
 

 Informarei ao meu empregador ou ao cliente as conseqüências adversas, 

quando meu julgamento for contrário. 
 

 Informarei ao meu empregador ou ao cliente, quando houver conflito de 

interesses que impeçam a realização de minhas atividades. 
 

 Assumirei plenamente as responsabilidades. 
 
 Cumprirei fielmente e estritamente os deveres que me foram atribuídos. 
 
 Cumprirei as decisões da maioria. 
 
 Otimizarei o uso recursos e combaterei todas as formas de desperdício. 
 
 

Relações com os colegas de trabalho 

 Creditarei os méritos de um trabalho bem realizado à quem de direito for. 
 Não competirei desonestamente com meus colegas. 
 Tratarei todos os meus colegas com respeito, civilidade e disposição para o 

diálogo. 
FILAQUA LASER � Gestão da Qualidade Itu - SP 


