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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa é ressaltar a importância da cultura organizacional 

dentro das empresas e sua influência no seu crescimento mantendo a qualidade de vida 
dos seus funcionários. A cultura é a base fundamental para o sucesso empresarial, pois 
a mesma é formada do compartilhamento de métodos e valores, fazendo com que 
diferentes níveis hierárquicos sigam os mesmos padrões, alinhando metas, criando 
níveis de motivação e fornecendo uma estrutura e controle sem muita burocracia 
mantendo um clima organizacional agradável. Estes fatores contribuem para o 
crescimento do segmento de prestação de serviços, sendo assim as empresas oferecem 
benefícios obtidos através da aplicação destes conceitos de cultura organizacional, com 
ações assertivas, nos processos e procedimentos técnicos, melhora no tráfego de 
informações, redução turnover, trazendo segurança ao ambiente de trabalho. O método 
inicialmente desenvolvido neste trabalho foi à revisão de literatura a partir de livros e 
artigos de periódicos, com o objetivo de trazer base para a discussão acerca do 
problema proposto na pesquisa. No estudo desenvolvido investigamos a influência 
da cultura organizacional no desempenho das organizações, a influência da cultura 
no comportamento da liderança e da produtividade, pontos positivos e negativos da 
cultura organizacional. Os principais autores que contribuíram para a pesquisa 
foram: Chiavenato (2000), Schein (1992), Fleury (1987), Maximiano (2000) e 
Nascimento (2008); Foram utilizados como fontes de pesquisa site voltados para 
área administrativa, artigos sobre relacionados ao tema dos últimos 10 anos e livros 
dos autores descritos anteriormente. 

 

Palavras-chave: Cultura Organizacional; A importância da liderança; Produtividade; 

Clima organizacional; 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to emphasize the importance of organizational 
culture within companies and their influence on their growth while maintaining the 
quality of life of their employees. Culture is the fundamental basis for business 
success, since it is formed by sharing of methods and values, making different 
hierarchical levels follow the same standards, aligning goals, creating levels of 
motivation and providing a structure and control without much bureaucracy 
maintaining a pleasant organizational climate. These factors contribute to the growth 
of the service rendering segment, so companies offer benefits obtained by applying 
these concepts of organizational culture, with assertive actions, in technical 
processes and procedures, improving information traffic, reducing turnover, bringing 
security to the work environment. The method initially developed in this work was to 
review literature from books and periodical articles, with the aim of providing a basis 
for the discussion about the problem proposed in the research. In the study 
developed, we investigated the influence of organizational culture on organizational 
performance, the influence of culture on leadership behavior and productivity, 
positive and negative aspects of organizational culture. The main authors who 
contributed to the research were: Chiavenato (2000), Schein (1992), Fleury (1987), 
Maximiano (2000) and Nascimento (2008); They will be used as site search sources 
aimed at administrative area, articles related to the theme of the last 10 years and 
books of the authors described previously 
 

Key-words:  Organizational culture; The importance of leadership; Productivity; 

Organizational climate; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura organizacional foi definida como a identidade da organização onde 

se integra a visão, missão e valores das empresas juntamente com seus processos 

internos, politicas e o perfil estratégico, a partir dai é possível direcionar as ações a 

serem tomadas em todos os níveis hierárquicos buscando harmonia e foco 

necessários para alcançar os objetivos. 

Desta forma a cultura organizacional influencia no desempenho das 

empresas, pois ajuda a prevenir e resolver conflitos internos, mantendo o clima 

organizacional saudável. Uma cultura organizacional bem estruturada estimula seus 

colaboradores a novos aprendizados, proporciona abertura para novas ideias e 

promove maior participação e envolvimento de todos, colaborando para o alcance de 

resultados extraordinários.  

A cultura organizacional pode transformar o clima da empresa, caso não seja 

bem estruturada abre espaço para um ambiente onde o colaborador ao invés de 

trabalhar em prol da empresa é estimulado a fazer qualquer coisa para seu 

crescimento individual passando ter sua equipe como concorrente e não aliada, 

causando assim um efeito contrario que trará prejuízos e não benefícios. A 

importância de estudar esse tema e aplica-lo no ambiente organizacional é promover 

o crescimento da empresa como o alicerce de suas ações e praticas de gestão de 

pessoas e resultados independente de seu tamanho. 

Toda empresa seja ela de pequeno, médio ou grande porte, que oferecem 

bens e serviços que produzem, possuem cultura organizacional seja ela bem 

estruturada ou não. A união dos aspectos de decisões e ações das organizações 

como planejamento, organização, direção e controle, são as normas que orientam o 

comportamento dos membros de uma organização e direcionam suas ações para o 

alcance dos objetivos organizacionais.  

O presente trabalho apresentou como questão problema: o porquê é 

importante ter uma cultura organizacional bem estabelecida dentro das empresas e 

como a mesma influencia no desempenho dentro das organizações. O objetivo geral 

desta pesquisa foi compreender de que forma a cultura organizacional contribui para 

o desempenho das empresas. Já os objetivos específicos apresentados foram: 

Conceituar de cultura organizacional e suas características; Abordar a influência da 
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cultura no comportamento da liderança e produtividade da empresa; Demonstrar os 

aspectos positivos e negativos da cultura organizacional dentro das organizações. 

O método desenvolvido neste trabalho foi à revisão de literatura a partir de 

livros e artigos de periódicos, com o objetivo de trazer base para a discussão acerca 

do problema proposto na pesquisa. No estudo desenvolvido pretende-se investigar a 

influência da cultura organizacional no desempenho das organizações, a influência 

da cultura no comportamento da liderança e da produtividade, pontos positivos e 

negativos da cultura organizacional. Os principais autores que contribuirão para a 

pesquisa serão: Chiavenato (2000), Schein (1992), Fleury (1987), Maximiano (2000) 

e Nascimento (2008). Serão utilizados como fontes de pesquisa site voltados para 

área administrativa, artigos sobre relacionados ao tema dos últimos 10 anos e livros 

dos autores descritos anteriormente. 
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2. CONCEITO DE CULTURA ORGANIZACIONAL E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

A cultura definisse como um conjunto de tradições, crenças e costumes de 

diferentes grupos sociais. É a forma de comportamento de um grupo de pessoas 

envolvendo sua religião, língua, valores, crenças, atitudes e conceitos do universo. 

Assim a cultura torna-se uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana. 

Segundo Tylor (1895) Cultura é um complexo que inclui o conhecimento, as crenças, 

a arte, a moral, a lei, os costumes e entre outros hábitos e capacidades adquiridos 

pelo homem como membro da sociedade. 

A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos criados, 

desenvolvidos em um processo de aprendizagem para lidar com problemas de 

adaptação e integração. Segundo Bio, (1996) o principal influenciador da cultura 

organizacional é a lideranças da empresa. Pois são eles que definem o modelo de 

gestão a ser seguido pela empresa, impondo suas convicções pessoais, para fazer 

com que as coisas aconteçam. 

A seguir observar-se os elementos que afetam a cultura em sua formação: 

 

Figura 1 – Elementos que afetam a cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Bio (1996 p.15). 
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      A figura acima é possível identificar que a cultura organizacional sofre de fontes 

influencia externas advindas do mercado, da comunidade que esta inserida entre 

outros. A cultura reflete o pensamento que predomina em uma organização, 

representado através de normas informais, as quais orientam a forma de agir dos 

colaboradores. Alguns dos atributos mais valorizados da cultura organizacional de 

uma empresa são: ética, responsabilidade social, competência, compromisso, etc.  

  

2.1 TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL  
 
A cultura organizacional pode se classificar em quatro tipos de cultura: 

culturas adaptativas, conservadoras, fortes e fracas. Já para Handy (1994) citado por 

Naves e Dela Costa (2003) existem quatro tipos de culturas: Cultura Zeus, Cultura 

Apolo, Cultura Atena e Cultura Dionísio.  

Na Cultura Zeus as decisões são tomadas com base em resultados de 

experiências passadas, com o treinamento informal, essa cultura tem como 

vantagem o dinamismo. 

A Cultura Apolo define as funções por um conjunto de regras e procedimentos 

colocando o funcionário como apenas um número utilizado apenas para suprir as 

necessidades em curto prazo. 

É possível caracterizar a Cultura Atena como liderança consensual pois ela é 

motivada pelo merecimento em atingir determinada posição e pelo trabalho em 

equipe, e focada em solução de problemas e para o autodesenvolvimento é 

considerada um dos melhores climas organizacionais. 

A Cultura de Dionísio é constituída a partir da liberdade e democracia, busca 

preservar a identidade e liberdade do individuo. Essa cultura se aplica em ambientes 

mais liberais. 

      Podemos definir segundo santos (1998) mais quatro tipos de cultura 

organizacional presente nas organizações. 

 

 Cultura grupal baseada em normas e valores. 

 Cultura inovativa caracterizada pela mudança e flexibilidade. 

 Cultura hierárquica onde prevalece a burocracia e se caracteriza pela 

estabilidade. 
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 Cultura racional motivada pela realização, estimulando um 

desempenho maior e resultado em troca de recompensas. 

A cultura organizacional é constituída por aspectos que moldam a identidade 

de uma organização e determinam o comportamento dos membros e os auxiliam a 

entender a organização como um todo. O conjunto variado de valores é o que da as 

organizações a possibilidade de terem culturas diferenciadas e manifestações 

próprias, mantendo o equilíbrio para melhor se adaptar as mudanças e 

enfrentamentos organizacionais. 

 Para Schein (1992) a cultura de uma organização se define como um 

conjunto de informações básicas compartilhadas por pessoas nela envolvida, que 

aprenderam a resolver seus problemas de adaptação externa e integração interna, 

assim funcionando suficientemente bem para ser considerada válida e da mesma 

forma assimilada pelos novos membros, como a maneira correta de perceber, 

pensar e sentir em relação aos problemas. 

 

Schein (1992, p.17) define três níveis para observação da cultura, conforme 

figura a seguir: 

Figura 2- Níveis de Cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Schein (1992, p. 17). 

 

Artefatos são valores, é o que se ouve e sente quando se depara com uma 

organização. Como produtos, serviços, padrões de comportamento dos integrantes 

da organização. Os artefatos é o que caracteriza e identifica a cultura de uma 

organização são os símbolos, as histórias, os lemas de uma organização. 
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Valores compartilhados são os valores relevantes que se tornam importantes 

para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem. 

Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros. Em muitas culturas 

organizacionais os valores são criados originalmente pelos fundadores da 

organização. 

Pressuposições básicas são as crenças inconscientes e percepções, 

sentimentos. A cultura é a maneira de que você realiza suas atividades da forma 

adotada pela organização. 

Schein começa definindo o papel do líder como gestor da cultura 

organizacional – para criá-la, modificá-la e até mesmo destruí-la. Em seguida afirma 

que cultura e liderança são "dois lados da mesma moeda", e que nenhuma das duas 

pode ser entendida por si só.  

Defende também que uma das funções da cultura organizacional é filtrar o 

ambiente externo, provendo um foco sobre os itens relevantes e oferecendo 

soluções pré-definidas, de forma a controlar a ansiedade dos indivíduos no grupo 

quanto às ameaças exteriores. 

A cultura organizacional como à junção de valores, partilhado pelos 

funcionários e trazendo a cultura, o conceito de satisfação e segurança que. Ela traz 

normas informais, a fim de orientar o comportamento dos funcionários de uma 

organização no cotidiano, proporcionando ações que levem ao alcance das metas 

organizacionais.  

Desta forma, a cultura organizacional influência diretamente a condução da 

empresa, seja no trabalho desenvolvido nos setores, na produção, no clima 

organizacional ou nas estratégias de liderança, o próximo capitulo abordara a 

influencia da cultura no comportamento da liderança e produtividade da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

3. A INFLUÊNCIA DA CULTURA NO COMPORTAMENTO DA LIDERANÇA E 

PRODUTIVIDADE DA EMPRESA 

 

A cultura esta ligada as tradições e manifestações culturais que remetem a 

cultura de povo, a expressão cultura vai ainda mais longe, pois ele é uma mistura de 

regras valores social. Nas empresas e organizações de todo o mundo a cultura 

tornou-se uma ferramenta fundamental, que inicialmente foi utilizada para explicar 

diferenças de desempenho, analise a globalização dos mercados e estudar o 

comportamento dos membros da organização. Ou seja, a cultura na organização é 

um modelo de pensamentos básicos que um grupo inventou, descobriu desenvolveu 

no processo de aprendizagem para lidar com os problemas externos e internos.  

Existem diversas definições para cultura organizacional, mas duas definições 

distintas devem ser destacadas: a de Schein, que define cultura organizacional 

como resultado de uma determinada organização e a de Hofstede, que define 

cultura organizacional como resultado de uma dinâmica cultural maior da sociedade 

na qual esta organização esta inserida. Vale ressaltar os três níveis da cultura 

organizacional de Schein, conforme apontado por Hatch ( 1993): 

 

a) Artefatos: são entendidos como estruturas e processos organizacionais 

visíveis. 

b) Valores: são os objetivos e as filosofias. 

c) Pressupostos básicos: se referem em crenças, percepções e 

pensamentos. 

 

Ao longo dos anos a liderança vem sendo explorado é um indicador que é 

percebido por meio dos resultados, a liderança nas organizações vem sendo 

percebidas como fonte de vantagem competitiva e estão investindo em seu 

desenvolvimento. 

Esse investimento vem, pois a liderança em conjunto com o clima 

organizacional influencia direta e indiretamente no comportamento, na motivação e 

na produtividade dos colaboradores. A organização é envolvida por diversos 

interesses, pois dentro dela existem diferentes variáveis climas organizacionais que 

são causados pelos acontecimentos que possuem efeitos diferentes entre a 

diversidade de públicos internos. Em Relação à produtividade a empresa preza por 
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um clima que motive a equipe, valorizando os talentos existentes e o líder é o 

principal responsável para manter a esse clima agradável.  

O presente capítulo será divido em duas partes, primeiramente vamos 

detalhar a influencia da cultura no comportamento da liderança e o tipo de lideranças 

existentes e suas características e logo em seguida trataremos sobre sua 

importância na produtividade e desenvolvimento das organizações. 

 

3.1 A INFLUÊNCIA DA CULTURA NO COMPORTAMENTO DA LIDERANÇA  

 

A liderança é definida como a capacidade de influencia de um individuo sobre 

o outro a fim de atingir algum objetivo, o papel do líder nas organizações é exercida 

através de motivos e propósitos de modo a despertar, atrair e satisfazer os desígnios 

dos seguidores.  Sendo assim o líder assume um papel fundamental dentro das 

organizações, pois ela é a chave para difusão ou modificação da cultura sendo o 

principal transmissor dos valores, atitudes, crenças e elementos principais que 

definem a cultura de determinada organização. 

A liderança se distingue como o responsável pela direção e impactos sobre a 

empresa, além de contribuir para criar, manter e mudar aspectos culturais através de 

sua gestão e influência sobre o comportamento dos funcionários, na administração 

da organização. Chiavenato (2003, p.122) define liderança como “essencial em 

todas as funções da administração: o administrador precisa conhecer a natureza 

humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar”. 

Sendo assim a liderança é um dos principais fatores que contribuem para a 

manutenção da organização, motivado pela cultura organizacional ou recriando esta 

cultura. A fim de compreender a cultura organizacional e liderança que são capazes 

de influenciar o desenvolvimento e continuidade da organização. 

A liderança juntamente com toda a equipe de trabalho deve compartilhar a 

cultura da empresa para desenvolver estratégias bem-sucedidas, as mudanças 

sobre aspectos culturais e possíveis alterações na forma de trabalho da 

organização.   

É primordial conhecer o conjunto da empresa para que os processos que 

envolvam cultura organizacional tragam resultados em conjunto com o trabalho do 

líder responsável por influenciar os funcionários ha atingir as metas, objetivos e 

identificar necessidade de mudança adequando-se às mudanças do mercado. 
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A cultura organizacional pode ter efeitos positivos ou não em uma empresa 

assim como a liderança já que esta é influenciada pela cultura organizacional. 

Chiavenato (2004) tem liderança como forma de dominação ou controle, onde a 

função do líder é apresentar e cumprir critérios de desempenho para alcançar 

objetivos organizacionais. Sendo uma analise hierárquica, na qual há o chefe que 

manda e o empregado que obedece. Sendo assim contatamos que a liderança não 

é considerada como algo autossustentável e sim algo a ser construído dia após dia, 

fortalecendo a imagem da organização, positivamente ou negativamente.  

 

Bonel (2013), define os  três principais tipos de liderança: 

 Líder autoritário: É aquele que define os processos, e não leva em 

consideração a opinião dos demais funcionários, gerando uma equipe 

desmotivada, mas apesar desses aspectos autoritário é excelente em 

momentos de crise externa. 

 Líder democrático: Ele incentiva seus funcionários, buscando sempre 

a opinião da equipe para tomada de decisão. Deve ser cuidadoso, pois 

a responsabilidade sobre os resultados da equipe é exclusivamente 

dele. 

 Líder liberal: da total liberdade para sua equipe trabalhar, 

normalmente funciona com equipes muito experientes. Este tipo de 

líder não traça plano e não se envolve no trabalho em equipe. 

 

Elaborar ideias alinhadas aos objetivos da organização tem como 

estratégias selecionar as oportunidades de mercados e o líder principal da 

organização é o responsável de descobrir e programar novos processos e métodos 

que contribuem no desenvolvimento e produtividade da organização incentivando os 

funcionários a alcançar as metas e objetivos propostos.  

 

Existem diferentes estilos de liderança:  

 

 Coercitivo: É um estilo baseado em ordens ao invés de orientação 

não possui muito dialogo. Costuma controlar sua equipe através de 

feedback negativo, coercitivo, com uma ameaça implícita, se não 

explicita. 
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 Democrático: Seu principal objetivo é construir comprometimento 

através do consenso. Baseia-se na habilidade dos empregados em 

estabelecer suas próprias direções e em resolver seus conflitos de 

maneira construtiva. 

 Afetivo: O líder afetivo buscar criar harmonia e evitar conflitos. Um 

gestor que utiliza este estilo dispensa muito tempo cultivando 

relacionamento com os liderados. 

 Dirigente: Este estilo se baseia no dialogo com os outros, assim como 

na perspectiva singular do gestor sobre o negocio para que seja 

estabelecida uma visão. O gestor mantem os outros engajados 

assegurando a eles que a direção é de interesse de longo prazo. 

 Treinador: este estilo incentiva o desenvolvimento de sua 

equipe. Ajudando sua equipe a identificar seus pontos fortes e suas 

fraquezas, incentivando o empregado a estabelecer um plano de 

desenvolvimento e promovendo apoio e feedback constantes.  

 

Os estilos predominantes nas organizações são os estilos coercitivo, 

democrático e afetivo. É importante destacar que mais de um estilo de liderança 

dentro das organizações é fundamental para a melhoria do processo gerencial. Por 

fim podemos concluir em relação a liderança que a cultura influencia a liderança e 

vice e versa, também identificamos que não existe cultura certa ou errada e sim 

culturas e lideranças que melhor se adequam a uma determinadas situações. 

 

3.2 A INFLUÊNCIA DA CULTURA NO COMPORTAMENTO NA PRODUTIVIDADE 

DA EMPRESA 

 

Produtividade é o quanto é produzido em relação aos recursos disponíveis 

também conhecidos como fatores de produção, os recursos podem ser os mais 

variados como: tempo, dinheiro, pessoas, maquina produtos ou insumos. E 

basicamente a relação entre o que produzido e os recursos utilizado vai gerar o fator 

de produtividade que quando produtivo faz com que a empresa alcance alta 

performance ao mesmo tempo que quando negativo leva a perda de oportunidade 

causando até mesmo a falência, alguns exemplos de que pode ser produzidos são 

volume de vendas, numero de atendimentos números de clientes prospectados, 
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redução de custos e números de clientes atendidos são alguns dos exemplos do que 

pode ser produzido. 

A produtividade pode ser conceituada como o sinônimo de produção que esta 

relacionada com atividades quer geram bens e serviços que surgem com resultados 

do consumo de fatores. Ela consiste em medir o desempenho econômico de uma 

unidade de produção ou unidade de trabalho.  

Alguns autores afirmam que para que seja possível alcançar altos níveis de 

produtividade e se tornar competitiva, existem dois fatores essências: a capacitação 

e a motivação. A capacitação é atribuída ao setor de gestão de pessoas, 

implementada por meio de ações de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento. A motivação esta relacionada aos funcionários, mas a organização 

também atua de forma decisiva nesse campo. 

Para obter resultados positivos é necessário que as organizações foquem na 

produtividade, como sendo um dos principais fatores de influencia a competividade. 

Os estudos voltados a esse tema formularam métodos de gestão inovadores e 

centrados na eficiência. (Figura 3) 

Figura 3- Técnicas e métodos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues, 1998, p. 47 
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Cada um destes métodos de gestão possuem vantagens e desvantagens, 

que podem ser mais eficientes em determinadas culturas do que em outras. Sendo 

assim nenhum destes métodos são totalmente eficientes. Para um resultado 

satisfatório torna-se relevante a cultura da empresa, confiança, autonomia 

participação e cooperação entre os indivíduos da equipe. 

Na década de 80 a produtividade chamou atenção e passou a ser analisada 

por investigadores na tentativa de definir a produtividade Sumanth, em 1984 

apresenta o tema sobre três perspectivas diferentes. A primeira é a abordagem da 

produtividade parcial, onde a produção de um trabalhador é parcial, pois exclui os 

custos da mão-de-obra, de matérias- primas, entre outros serviços prestados. 

Na segunda abordagem, a produtividade total dos fatores é a relação entre a 

produção obtida por unidade e a totalidade dos fatores utilizados. Já a terceira 

abordagem é a produtividade total que relaciona a produção total obtida e a soma 

de todos os fatores de produção utilizados.  

Temos alguns fatores que podem determinar o desempenho da produtividade 

da empresa: 

 Relação capital-trabalho: Nível de investimento em maquinas, 

equipamentos e instalações em relação à mão-de-obra empregada. A 

obsolescência deve ser observada tendo em vista a modernização. 

 Escassez de alguns recursos: Falta de energia, componentes, peças 

e recursos financeiros prejudicam a produção e encarecem os preços 

finais. 

 Mudanças na mão-de-obra: Alterações nos processos, emprego de 

mão-de-obra especializada e instruída de custos elevados são mais do 

que recompensados por sua produção. 

 Inovação e tecnologia: Responsável pelo aumento da produtividade e 

pesquisas de desenvolvimento são indicador de aumento da 

produtividade a médio e longo prazo. 

 Fatores gerenciais: Capacidade intelectual de gestores em estar 

preparados para mudanças e melhorias de produtividade da empresa. 

 Qualidade de vida: Qualidade de vida no trabalho e preocupação 

ambiental como um todo, dos colaboradores e clientes em geral. 
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Existem algumas ferramentas que pode alavancar a produtividade 

melhorando a organização e priorizando o tempo de tarefas diárias. O mundo ideal 

seria uma receita magica da produtividade, onde cada passo é bem detalhado e 

descrito trazendo o sucesso imediato, mas como não temos essa receita existem 

ferramentas que podem ajudar ferramentas voltadas à motivação e gestão do tempo.  

 

Em relação à cultura organizacional segue alguns fatores que impactam na 

produtividade, conforme citamos logo abaixo: 

 

 Clima organizacional: É fundamental que a empresa tenha um clima agradável 

para trazer mais satisfação, bem-estar e motivação para os profissionais. Os 

funcionários, devem se sentir valorizados e conviverem em meio a boas 

relações, para obterem melhores resultados. Assim a produtividade se torna 

uma consequência natural; 

 Raiz de atitudes: os melhores valores empresariais se enraízam nos 

colaboradores, promovendo boas atitudes. A produtividade, dentro desse ponto 

de vista, é consequência de ações pautadas em princípios: a produção é 

sempre marcada pela qualidade, gerada da forma correta e ética. Com isso, o 

retrabalho e advertências são minimizados; 

 Identificação: quando o colaborador se identifica com a Cultura da 

Empresa acreditando na forma como ela funciona e atua, ele trabalha melhor.. 

Isso é um grande fator de motivação, gerando uma produção mais efetiva e com 

mais qualidade. 

 

O colaborador quando se sente seguro e confortável, passa a projetar 

objetivos mais profundos, se propondo a cumprir maiores desafios, movidos por 

metas pessoais, coletivos, mantendo a qualidade de vida e aproveitando melhor seu 

tempo. Abraham Maslow desenvolveu a Hierarquia das Necessidades Humanas, em 

sua teoria, ele representa da base ao topo, às motivações em ordem crescente. Da 

seguinte forma: 

 

 

 

http://www.uppertools.com.br/blog/4-formas-de-capacitar-e-motivar-sua-equipe/
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Figura 4: Hierarquia de Maslow 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As primeiras necessidades representam níveis mais básicos, que são 

conquistas, as evoluções em busca da auto realização. 

Esse conceito reflete em benefícios diretos para o dia a dia de colaboradores 

e, consequentemente, para a sua produtividade. Muitas empresas estão investindo 

em meios para melhorar constantemente seus ambientes de trabalho. Para 

satisfazer seus funcionários e garantir experiências mais agradáveis dentro e fora da 

companhia resulta diretamente em uma produtividade maior. 

Aplicando essas, profissionais que se sentem felizes e têm os mesmos 

valores da empresa têm orgulho de trabalhar e buscam sempre crescer dentro dela. 

Afinal, são eles que fazem a cultura da companhia acontecer. É fundamental 

enraizar um código de conduta que estabelece ética, qualidade e respeito a partir da 

integração dos funcionários.  No próximo capitulo abordaremos os prós e contras da 

cultura organizacional relacionando com os capítulos anteriores. 

 

 

http://www.sertms.com/blog/confira-como-fazer-contratacoes-em-startups/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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4. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

No primeiro capitulo falamos sobre a importância da cultura organizacional e 

como identifica-la e defini-la no segundo capítulos abordamos sua influencia na 

liderança e produtividade da empresa, neste capitulo a vamos observar a influencia 

positiva e negativa que ela pode exercer sobre a organização. 

 A cultura organizacional é onde se cria a confiabilidade das organizações 

definido a existência e estimulando os comportamentos que contribuem para o 

desenvolvimento das empresas, definindo sua identidade externa e diferenciando a 

organização em seu mercado. A Cultura esta ligada aos elementos que estabelece 

uma organização e pode sofrer alterações, em suas, estratégias, procedimentos, 

sistema de recompensas e habilidades. As mudanças podem gerar resistência dos 

funcionários gerando conflitos internos e fortalecimento de uma subcultura 

prejudicando assim as atividades da empresa. 

A realização das metas está ligado à missão da organização, pois a definição 

da missão e os objetivos da organização é feita através da cultura organizacional. A 

cultura precisa estar alinhada com outros aspectos das decisões e ações da 

empresa como planejamento, organização, direção e controle.  

De acordo com Chiavenato (1999), a cultura é dotada de aspectos como 

políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, estrutura, tecnologia, como as 

percepções, sentimentos, atitudes e valores que se dividem como formais e 

informais formando análoga a um iceberg: 
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Figura 5: O iceberg da cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Chiavenato, 1999, p. 140. 

 

A cultura é composta por aspectos formais que representa tudo que é 

tangível, podemos identificar esses aspectos nas políticas adotadas pela empresa, 

pela forma como ela trabalha, nos arranjos físicos, pelas ferramentas de trabalho, e 

por suas metas e objetivos. Os aspectos informais estão voltados aos sentimentos e 

emoções dos membros da organização, sendo um aspecto de difícil percepção e 

compreensão. 

A cultura de uma organização contribui com o clima organizacional, pois 

une todos os membros a fim de alcançar os mesmos objetivos, padronizando o 

modo de agir e o de pensar, colaborando para definição de uma identidade, que 

poderá classifica-la como única perante qualquer outra em seu mercado atuante.  

A cultura organizacional é responsável por moldar os comportamentos 

intraorganizacionais como: as relações interpessoais, a comunicação, o processo 

produtivo, a busca da qualidade, entre outros aspectos comportamentais. Todos os 

aspectos comportamentais citados são definidos pela cultura, sendo assim uma 

cultura voltada para o crescimento da empresa visando às transformações do 

mercado, preza a busca pela qualidade dos seus serviços, e exige-se a participação 

direta dos seus membros em suas definições de estratégias e nas tomadas de 
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decisões, esse tipo de cultura é mais flexível, pois tem facilidade em lidar com as 

mudanças exigidas pelo ambiente externo.  

Uma cultura engessada, pode se tornar um problema para empresa, pois a 

partir do momento em que ela é tão forte que dificulta a necessária adaptação às 

mudanças do mercado ocorridas em função da globalização, pois diante desse 

cenário dinâmico e competitivo. Outro aspecto negativo da cultura é o fato de ser 

colocada como explicação para toda ação. 

A identificação da cultura é feita através da analise do contexto em que a 

organização está inserida, e o ambiente em que ela opera, bem como a maneira de 

como ela pretende fazer em relação as suas decisões estratégicas. De acordo com 

Robbins (2002), não podemos definir qual cultura é certa ou errada, melhor ou pior. 

Precisamos analisar todo o contexto que envolve a  organização e definir qual a 

melhor estratégia para conduzir os negócios rumo ao alcance dos objetivos 

propostos, verificando se a cultura está influenciando de forma positiva ou negativa 

no processo de gestão. 

Sendo assim para mudar a cultura de uma organização é de fundamental 

importância fazer uma analise de mercado e estratégias para saber qual o momento 

ideal para programar e mudança. Deve ser implementada de forma gradativa para 

que todos possam assimilar e compreender a nova filosofia da empresa e quais os 

novos caminhos a serem trilhados. 

Fleury (2010) afirma que é possível gerenciar a cultura de uma empresa 

para que ela possa estar adequada com as exigências do mercado. Existem sete 

fatores importantes que tornam difícil a administração da cultura organizacional, 

conforme Fleury (2010, p. 147), são eles:  

1. O problema dos níveis;  

2. O problema da infiltração;  

3. O problema do implícito;  

4. O problema do impresso;  

5. O problema do político;  

6. O problema da pluralidade;  

7. O problema da interdependência.  

 

Os problemas da cultura da empresa se divide em níveis ondo o nível mais 

profundo que são as crenças e pressupostos básicos a mudança. Mesmo com essas 
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dificuldades, a cultura pode ser vista como uma ferramenta diferenciada e de grande 

importância para a sobrevivência da empresa. Da mesma forma que existe um 

planejamento na área financeira ou comercial, é necessário haver uma preocupação 

em relação à cultura organizacional da empresa, para que esta possa trazer 

benefícios e não prejuízos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cultura organizacional é um forte aliado caso seja fundada nos princípios 

certos, pois ela pode promover a empresa externamente e diferencia-la no mercado 

onde atua e internamente, os funcionários que são os (clientes internos) da 

organização sentem prazer em contribuir para o crescimento da organização, pois 

compram os objetivos da empresa para si. 

 O trabalho tem como objetivo geral analisar a influência da cultura 

organizacional na produtividade das empresas pode afirma no decorrer deste 

trabalho que a cultura organizacional é um fator de forte influência no 

comportamento dos colaboradores, nas suas ações e reações, podendo 

comprometer seriamente o sucesso da organização. Através da literatura a literatura 

apresentada neste trabalho identificamos que a cultura interfere diretamente no 

modo como os gestores conduzem seus negócios, e que as empresas precisam 

buscar culturas adaptativas que possam proporcionar certa flexibilidade em relação 

às essas mudanças que ocorrem no mercado.  

Por fim podemos concluir que a cultura ela é a principal ferramenta para o 

desenvolvimento da empresa, pois influencia diretamente nas tomadas de decisão e 

no planejamento estratégico indicando qual o caminho seguir para o alcance de 

metas e objetivos da empresa, mantendo o ambiente de trabalho agradável e 

evitando o turnover. 
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