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GESTÃO DE PESSOAS E A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

NA EMPRESA 

RESUMO 

O objetivo deste Trabalho procura compreender a importância que a cultura organizacional 

tem nas organizações e no comportamento dos indivíduos. Toda organização é composta por 

integrantes distintos e únicos, composto de rituais, crenças, mitos, hábitos e valores comuns, e 

para que haja harmonia e igualdade as organizações precisam estabelecer regras para 

determinar o comportamento que cada uma precisa respeitar, aceitar e seguir. Devido a 

evolução do mercado, as organizações precisam revisar sua cultura para que possam se 

adaptar a esse novo mercado que está cada vez mais competitivo. Buscamos pesquisar sobre o 

conceito de Cultura Explicita e Implícita das organizações na gestão de pessoas, e a 

importância que essa administração tem no desenvolvimento dos indivíduos e das atividades 

no processo como um todo. Como resultado descreveremos como o ambiente organizacional 

é importante para o crescimento profissional e pessoal dos indivíduos, assim como na busca 

da expansão que a empresa almeja alcançar. 

 Palavras – Chave: Cultura. Gestão de Pessoas. Organizações. Comportamento. 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura organizacional é o conjunto de elementos que constroem a identidade de 

organização que são os hábitos, crenças e valores exatos que estão presentes em cada 

indivíduo e que faz dele um membro dessa organização. Normalmente o fundador da 

organização ao criar, tenta inserir sua própria cultura dentro dela, entretanto, cada indivíduo 

que se insere nesse grupo traz consigo uma série de elementos e esses elementos que são da 



  

 

sua cultura individual vão ajudar ele a compor também a cultura organizacional que 

certamente podem ser produtos de referência da família e da religião de chuva e nacionalidade.  

A dedicação para a elaboração deste trabalho tem o propósito de alcançar a 

importância da Cultura Empresarial na equipe das empresas. A cultura organizacional do 

sistema administrativo consiste em estudar a união de valores, crenças, atitudes de cada um. 

Por tanto, o que motiva em estudar a ideia são as diferenças de hábitos, porém todos unidos, 

para cumprir as metas de gerenciamentos. O desenvolvimento de um incentivo a organização 

poderá transformar o espírito da empresa, aumentando o foco e a produtividade dos 

funcionários. 

A pesquisa do trabalho foi desenvolvida com a finalidade de destacar qual a 

importância de uma cultura organizacional nas empresas? E como uma gestão organizada de 

forma a vincular funcionários a agregar a união de valores, atitudes e hábitos, especificamente 

baseado na cultura empresarial. Por outro lado, uma má organização pode afetar a empresa no 

mercado de trabalho, e causar uma queda nos lucros empresarial e perda de espaço no 

mercado corporativo. 

O Objetivo Geral desse trabalho foi descrever sobre a importância que a cultura 

organizacional tem na Gestão Empresarial, e para atingi-lo destacam-se os seguintes objetivos 

específicos; onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica que envolve a teoria da 

administração cultural empresarial através de material didático sobre o tema em questão; 

descrever sobre a importância da cultura empresarial e abordou-se sobre suas características e 

conclusão do tema. 

Para elaboração do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa e 

descritiva, baseada principalmente em livros de diversos autores que tem como assunto o 

tema Gestão de pessoas e a Importância da Cultura Organizacional nas Empresas, como por 

exemplo Schein (2009), Serna (1997), Petigrew, (2007), entre outros. Quanto ao 

procedimento técnico utilizado, foi realizada um amplo levantamento bibliográfico. De 

acordo com Zanella (2006), a pesquisa bibliográfica permite o desenvolvimento de uma 

fundamentação teórica com cobertura ampla, a qual serve de base para posteriores análises e 

interpretações dos dados. Será realizado também um levantamento de informações sobre o 

tema em revistas, artigos, documentários, sites de pesquisas, entre outras fontes de dados, das 



  

 

quais serão pesquisadas tais palavras-chaves, Cultura; Gestão de Pessoas; Organizações e 

Comportamento. 

2 CULTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL 

Toda organização possui sua própria cultura, sendo através dela que expressa sua 

forma de pensar, gerenciar e de como pretende ser reconhecida tanto no ambiente interno 

pelos seus colaboradores quanto também no externo pelo meio em que está inserida. Sua 

cultura normalmente são expressadas através de sua visão, missão e valores. 

Na década de 80, o tema cultura organizacional surgiu de forma muito marcante nos 

estudos organizacionais. Considerado inicialmente como modismo, hoje se encontra 

incorporado à teoria das organizações, sendo seu estudo imprescindível para qualquer tipo de 

análise e prática organizacional (FREITAS, M.E., 1997a). 

De acordo com Schein (1992), a cultura organizacional é percebida por meio de 

artefatos, linguagem, mitos, valores, arquitetura, ritos, entre outros, o uso de uniformes 

diferentes dentro das empresas para diferenciar as posições de cargo é um exemplo dessa 

dinâmica cultural. A linguagem também é um símbolo que pode definir que indivíduos 

pertençam a um grupo determinado.  

Para Pettigrew (2007) cultura organizacional pode ser pensada como conjunto de 

valores e crenças que definem o comportamento cultural de cada empresa, sendo mais fácil 

ajustar as manifestações culturais do que mudar os valores e as crenças de toda uma 

organização, no que também se acredita que mesmo com grandes dificuldades seja possível 

gerenciar a cultura para o sucesso empresarial. 

 Para uma empresa conquistar o objetivo desejado, ou seja, obter um sucesso frente aos 

outros é um quadro de funcionário bem preparado. Uma gestão estratégica é uma equipe bem 

preparada e em harmonia segundo os ensinamentos da Gestão com base na Cultura 

Organizacional. (TOMAZZONI, 2013). 

De acordo com Fleury (1991), como fonte instrumental a cultura organizacional tem 

claras correlações com a comunicação interna, podendo ser compreendida enquanto um 

conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, que em sua 



  

 

capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto age 

como elemento de comunicação e consenso como instrumentaliza as relações de dominação. 

Segundo Serna (1997), cultura organizacional se desenvolvida corretamente se 

transforma em uma principal vantagem para organização resultando em um clima motivante 

no trabalho, mas também caso contrário constitui uma das principais debilidades, fazendo 

com que a organização procure desenvolver ações para transformar os elementos culturais 

para que os indivíduos se identifiquem com a instituição. 

Para Paim et alli. (2009), a cultura organizacional se relaciona a processos porque 

influencia e é influenciada pelo comportamento das equipes organizacionais, por isso é 

preciso planejamento para programar uma nova cultura, e isso só será possível com processos 

que irão auxiliar na busca do melhor caminho para a realização desta mudança; sem este 

planejamento, o desenvolvimento deste processo pode trazer sérios problemas para a 

organização. 

A empresa apresenta aos seus clientes a sua cultura através de código de ética, 

declaração de sua visão, missão e valores e também com o comportamento de seus 

colaboradores, expõe através de slogans e frases com efeitos, salientando a influência 

sociocultural ao qual está inserida (LUZ, 2003). 

Compreendemos que cultura organizacional é a forma de pensar, agir e sentir de cada 

organização, advêm de princípios particulares que seus idealizadores estabeleceram como 

comportamentos considerados apropriados que são transferidos de gerações em gerações 

como modo que a comunidade organizacional atue com a realidade (SILVA; ZANELLI, 

2004). 

Concluímos que a Cultura organizacional dentro das organizações é algo que pode ser 

disseminado através de seus valores pré definidos como base da sua conduta que influencia 

diretamente em seu comportamento e no andamento do processo, sendo que é preciso ficar 

alerta para não manter essa cultura estática,  devido as mudanças que o mercado empresarial 

enfrenta de forma continua, as organizações precisam estar dispostas a rever sua cultura 

quando necessário para se adequar as novas condições de mercado. A seguir pretende-se 

apresentar sobre o clima organizacional.  



  

 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Clima Organizacional é o ambiente interno entre os membros das organizações, é 

percebido através de ânimo, satisfação, participação, motivação, interesse, depressão, 

empatia, desinteresse, insatisfação, desânimo e todo o conjunto de fatores que definem os 

seres humanos, o que afeta diretamente no processo, por isso é tão importante manter a 

motivação organizacional em foco. 

Para Chiavenato (1992), clima organizacional é o ambiente humano, é a característica 

e a atmosfera psicológica que existe em cada empresa, pode ser dentro de um departamento 

ou fábrica, mas é importante saber que o clima não pode ser tocado, apenas percebido 

psicologicamente, e depende vários fatores tais como as condições econômicas da 

organização, sua estrutura, liderança, avaliação e remuneração da equipe.  

Krumm (2005) difere cultura de clima organizacional, dizendo que são sinônimos, 

porém diferentes, onde a cultura é a forma correta que a organização possui de perceber, 

imaginar e sentir e o clima são as percepções, sensações e imaginações dos colaboradores 

sentem das organizações que trabalham.  

Portanto, para Litwin e Stringer apud Santos (1999), clima organizacional pode ser 

compreendido direta ou indiretamente como um conjunto de coisas mensuráveis de 

propriedade no ambiente de trabalho, que influência diretamente na motivação e 

comportamento das pessoas. 

De acordo com Luz (1996) o clima organizacional passou a ser levado em 

consideração a partir da análise comportamental e da percepção de satisfação do trabalhador 

nas empresas. A função do gestor era estudar o caráter, a natureza e o desempenho de cada 

trabalhador, objetivando conhecer suas limitações e possibilidades de desenvolvimento. 

Para Luz (2003), pode-se definir clima organizacional em três partes, sendo eles 

satisfação, percepção dos colaboradores e cultura organizacional, como conceitos 

relacionáveis, porém compreendidos em separado devido as suas diferenças.  

Bergamini e Coda (1997), salientando o exposto, afirmam que o clima é o indicador 

do grau de satisfação dos membros de uma organização em relação a diferentes aspectos 



  

 

desta, como por exemplo, suas políticas de RH, missão da empresa, processo de comunicação, 

modelo de gestão e valorização profissional.  

O clima organizacional nas acepções do doutrinador Idalberto Chiavenato (1994) pode 

ser definido como sendo a atmosfera psicológica de cada organização. Assim, segundo o 

autor, se há elevada motivação no ambiente empresarial, o clima será de colaboração. Uma 

baixa motivação, por outro lado, culminará em desinteresse e apatia. 

McClelland (1972) referência que o clima organizacional é um aspecto determinado 

pelos estilos de liderança e gerenciamento de uma empresa, assim como pela parte estrutural 

desta, que contribui no molde comportamental dos indivíduos, para que estes afiliem, se sinta 

parte do todo da organização, podendo também ser usado como forma de maior controle 

sobre os funcionários. 

Uma vez que clima dentro da empresa já está estabelecido, e não possa ser criado, a 

preocupação passa a ser com sua identificação. Contudo esta não é uma tarefa fácil.  

Siqueira (2008), mostra que o modo de compreender a importância de como os 

colaboradores são afetados pelo seu trabalho, satisfação, comportamento e atitudes que criam 

o clima organizacional que são as percepções do trabalhador segundo o trabalho, pois por 

muito tempo foi confundido com clima psicológico como os elementos afetivos que as 

pessoas possuem, sendo que satisfação com o trabalho são as relações através de elementos 

cognitivos e afetivos. 

Assim, de forma geral, o estabelecimento de um clima social está diretamente 

relacionado com a parte humana da organização, seus colaboradores centrais, a força 

produtiva de seu trabalho, e para que se estabeleça um ambiente “climático” favorável a 

gestão deve se configurar com mais humanizada, ou seja, foca na gestão de pessoas 

internamente para atingir os resultados e objetivos almejados no mercado em que se insere. 

Desta forma, o próximo capítulo tratará da importância da cultura organizacional empresarial. 

 

 

 



  

 

3 A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL  

Toda organização que almeja crescer no mercado e se tornar competitiva precisa ter 

uma cultura organizacional bem fundamentada e sólida, pois é sua identidade expondo seu 

conjunto de hábitos como valores, crenças e cultura frente ao ambiente interno e externo que 

atua. Uma organização com uma cultura organizacional como um dos seus pilares tende a ter 

seus colaboradores mais motivados e assim em conjunto alcançar as metas e resultados para 

seu crescimento. 

Segundo Freitas (1991), a cultura organizacional é como um poderoso mecanismo que 

visa a conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver na organização, 

trazendo para dentro de si uma imagem positiva da mesma, onde todos são iguais. 

De acordo com Lacombe (2003), a cultura depende de cada organização, podendo ser 

explícita quando é por códigos de ética, credos e por conjunto de políticas e normas se 

tornando oficial, e a cultura implícita, que penetra de forma mais profunda do que palavras 

faladas e escritas. Quando a cultura praticada não coincide com a planejada, o que vale é a 

praticada. 

Maximiano (2005) destaca que os indivíduos aprendem e adquirem a cultura por meio 

da socialização de maneira coercitiva, onde os recém-chegados são ensinados de acordo com 

normas existentes e também transmite hábitos e valores próprios. Para Lacombe (2003) as 

organizações ensinam sua cultura com documentos, ou reuniões. Porém, a forma mais 

utilizada é com práticas e decisões administrativas e orientação sobre a maneira correta de 

fazer as coisas, com normas e treinamentos. 

Segundo Schein (2009) a cultura organizacional está se tornando referência de estudos 

em várias empresas, pois o ponto principal é o princípio de guardar valores, e aumento da 

produtividade de cada funcionário, e isso passa a ser um desafio, pois cada processo precisa 

de inovação, um posicionamento em frente a diversas situações, e diversas formas para 

enfrentar diferentes tipos de problemas.  

As mudanças são muito importantes na vida empresarial, porque é ela que irá indicar 

os passos para uma alteração dos caminhos das empresas, pois a cultura é um elemento muito 



  

 

importante para o desenvolvimento da empresa, e isso influencia de tal forma que pode alterar 

o rendimento de custo de uma maneira muito importante. CARTONI (2011). 

A prática de uma boa cultura organizacional é importante para entender o modo de 

vida da organização, além de a cultura organizacional ter uma visão da atividade que foi feita, 

é possível que fosse verificada todos os detalhes da relação da equipe, analisa se a equipe está 

trabalhando conforme o solicitado e se atendeu o principal objetivo, comunicação da equipe 

de trabalho em grupo. (CARTONI, 2011). 

O gerenciamento de serviços não compreende somente o 

planejamento, mas a checagem dos serviços e a criação dos históricos 

dos serviços através de ferramentas que a empresa disponibiliza aos 

colaboradores, como softwares e programa sobre informação de ética, 

moral e valores profissionais. (CARTONI, 2011, p. 26). 

A importância que a cultura organizacional traz as organizações é mais que apenas 

costumes e valores, pois é vista como a identidade que representa a sua marca, é como o 

mercado empresarial e a sociedade a conhecem e a definem.  No ambiente interno, a cultura 

organizacional é de extrema importância, pois definem e influenciam na tomada de decisões e 

no desenvolvimento das atividades, pois auxilia no comportamento dos colaboradores, 

trazendo objetividade, produtividade e sintonia entre todos. A seguir pretende-se abordar 

sobre o planejamento da cultura organizacional. 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura abrange a maneira como as coisas são feitas na organização, podendo ser 

observada em cada aspecto da atividade organizacional, pois se manifesta a partir de 

conhecimento, valores, preferências, hábitos e costumes, práticas estabelecidas e artefatos 

(CHILD; FAULKNER, 1998). 

De acordo com Goffee (1998), a cultura ainda pode ser vista como a arquitetura social 

que sustenta o funcionamento da organização e é, assim, formada pelo conjunto de valores, 

sentimentos e crenças compartilhadas pelas pessoas, que orientam os seus comportamentos e 

a maneira como as coisas são feitas. 



  

 

A prática da Cultura Organizacional é muito importante na empresa, desde o cenário 

interno até as reuniões de gestores. A principal forma de aplicar a conteúdo na empresa é 

entender o conceito da inteligência da cultura organizacional é uma questão de enfatizar 

mudança às vezes na rotina da empresa para se adequar a cultura. (SCHEIN, 2009). 

Por outro lado, as mudanças são muito importantes na vida empresarial, porque é ela 

que irá indicar os passos para uma alteração dos caminhos das empresas, que pode ser o 

começo para uma ênfase em reuniões, palestras, atividades dinâmicas, dentre outras. A cultura 

é um elemento muito importante para o desenvolvimento da empresa, e isso influencia de tal 

forma que pode alterar o rendimento de custo de uma maneira muito importante. (CARTONI, 

2011). 

3.1.1 Conceito de Ética 

Na ética profissional o funcionário cumpre toda atividade que a profissão exige, e 

assim cumprindo todo respeito pela a sua equipe, no grupo de trabalho, e cada profissão tem 

seu código de ética. Na área de atuação, cada um possui seus diferentes pontos de vista da 

ética, mas a ética é uma ciência universal, logo, o foco é a confiança, honestidade, 

competência, responsabilidade de cada profissional e de cada profissão. O código de ética 

profissional é um grupo de regra de normas éticas, que de regra devem ser seguidos por todos 

os profissionais em todas as áreas, com ênfase na área empresarial, pois a ética deve estar 

presente na empresa para ter uma boa conduta. (CIZOTO; CARTONI, 2011). 

Segundo os pensamentos de Cizoto e Cartoni (2011, p. 05 - 09), a ética pode-se 

encontrar no serviço público e empresarial, como a conduta do funcionário com os cargos 

denominados, por esta razão os funcionários respeitam o padrão ético.  A ética profissional 

são as normas de consciência profissional, que se deriva da origem grega - éthos, que tem a 

tradução de “propriedade de caráter”, no entanto, ser ético é estar nos padrões da sociedade, e 

cumprir todos os valores que a sociedade se submete. (CIZOTO; CARTONI, 2011).             

 

 

 

 



  

 

3.1.2 Conceito Moral 

Para Cizoto e Cartoni (2011), moral entende-se como o efeito regras, que foi adquirida 

pela cultura, educação, e a relação entre o cotidiano e a tradição da sociedade, sendo um 

conjunto de regras para que as civilizações se inter-relacionassem entre si, de modo a 

conduzir o modo de agir de cada pessoa e bons costumes entre as equipes de cada empresa. A 

moral é a boa consciência que distingue entre o bem e o mal, entre o que paz e a violência.  A 

base para a moral existir está em princípios como honestidade, virtude, bondade e respeito, 

que fazem o sentido da moralidade de cada indivíduo, infelizmente as pessoas acabam 

atacando umas às outras, de tal forma que fere a moral, provocando uma diminuição do 

rendimento empresarial, por isso deve ser evitado. 

3.1.3 Crenças 

Segundo Motta, (2009) as crenças para a sociedade é tudo aquilo que uma pessoa 

acredita que seja certo, mesmo de forma empírica, pode ser sobre algo ou sobre uma pessoa 

como se fosse uma verdade absoluta, e como consequente a pessoa começar a viver por isso, 

em busca ou até mesmo a favor dessa crença, ditando regras para o convívio da pessoa com 

sociedade, vivendo pelo o que faz sentido, ou a doutrina que ela crê.  

Para Schein (2009), o ser humano está apto a acreditar em algo, ou em alguma coisa 

em ser sobrenatural ou material o que leva várias pessoas a acreditarem em uma religião e se 

apoiar em uma fé.  O ambiente empresarial acaba se deparando se relacionando com várias 

pessoas, de diversas religiões, e esse contato deve ser de respeito mútuo. O gestor e a empresa 

devem ter habilidade de aceitar as pessoas com os mais diferentes tipos de crenças e religiões.  

A crença é tão importante no mundo empresarial que a atitude de cada funcionário, 

porque cada equipe tem funcionários diferentes, com crenças diferentes, e os integrantes 

precisam respeitar os mais diversos tipos de crenças, pois em uma gestão empresarial é 

necessário, o conhecimento de todas as doutrinas da empresa, a fim de evitar que a falta de 

convívio entre os participantes. O convívio em sociedade e também o convívio na empresa, 

são essência de um bom relacionamento entre os parceiros de equipe. (MOTTA; CALDAS, 

2009, p. 34). 

3.1.4 Valores 



  

 

Segundo Schein (2009, p.19), as pessoas em toda a parte do mundo possuem uma 

quantidade imensurável de valores, quantidade cuja definição pode ser compreendida como 

características que está presente nas empresas e organizações”. O tema valores é um ponto 

importante no mercado de trabalho, cujas características são determinadas pelo 

comportamento pessoal de cada um, pode ser entre a interatividade com os outros indivíduos 

ou com o próprio meio ambiente. (SCHEIN, 2009).  

O significado da palavra valor pode ter várias vertentes, dentre elas característica 

como talento, valentia, merecimento, reputação e coragem, sendo assim, pode-se entender que 

os valores humanos são considerados um valor moral que influenciam as condutas das 

pessoas. No entanto, os valores morais tendem a ser considerado como valores sociais, até 

mesmo éticos. (MOTTA, CALDAS, 2009). 

Para cada empresa, instituição, ou organização pública, é preciso ter uma preparação 

psicológica para identificar a fragilidade de sua equipe, a fim de prever falhas e erros na 

relação de funcionários. É necessário que a empresa desempenhe uma motivação ao 

funcionário, uma empresa que apoia ao funcionário sempre está na frente, deve-se ter como 

base a missão, visão e valores. O valor da empresa é determinado pelo resultado da gestão de 

uma empresa. (SCHEIN, 2009). 

O Planejamento da Cultura Organizacional de cada Organização é um processo 

trabalhoso e complexo, onde é necessário primeiro definir sua missão, visão e valores e assim 

alinhando suas perspectivas e objetivos da sua cultura aos seus colaboradores. Seu conjunto 

de crenças e valores é o que a diferem das outras organizações, e é importante que seja 

transmitido de forma direta através de reuniões, integrações, documentos e informativos, para 

que seja aceita e seguida por todos dentro da organização. O próximo capítulo pretende-se 

abordar sobre as características da cultura organizacional nas organizações. 

 

 

 

 



  

 

4 CARACTERISTICAS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cada organização tem sua cultura expressada em missão, visão e valores, e mesmo 

que sejam atuantes do mesmo ramo, cada organização aborda de maneira única e específica 

de acordo com o que foi definido. Esse capítulo abordaremos brevemente sobre essas 

características. 

Conforme Newstrom (2008), característica organizacional pode sofrer alterações 

gradualmente, conforme a empresa muda ou caso faça fusão com outra, assim revendo sua 

cultura e adaptando as mesmas seus valores e visão e missão. Os seus valores comuns são 

desenvolvidos e compartilhados internamente nas organizações, pelo conjunto de inter-

relações de seus colaboradores (Morgan 2009). 

Para Schein (1985) é possível determinar os níveis que a cultura tem relacionada ao 

grau de visibilidade pelo indivíduo dentro das organizações sendo eles:  

✓ Os artefatos visíveis, que é a maneira como os colaboradores se vestem, sendo 

roupa de uso próprio ou uniforme fornecido pela empresa, a parte estrutural incluindo os 

móveis, arquitetura e artefatos que transmite o reconhecimento da empresa.  

✓ Os valores compartilhados, onde são compartilhadas as metas, estratégias e a 

filosofia da organização. 

✓ Os pressupostos inconscientes, que são ações inconscientes e nem os 

indivíduos conseguem ter o conhecimento de seus próprios valores e crenças. 

De acordo com Hofstede (1994) o assunto é mais abrangente, pois releva aspectos da 

sociedade em que a organização está inserida como um todo, não sendo possível compreender 

a cultura de uma organização sem o contexto do meio externo que ela está inserida, pois todo 

ser humano é socializado de algum meio de cultura na sociedade. 

As organizações mesmo que sejam atuantes no mesmo ramo de produção ou serviços 

possuem características diferentes, assim como cada indivíduo da raça humana, ou seja, as 

características são únicas.  Da mesma forma como cada país tem a sua própria cultura, as 

organizações se caracterizam por culturas organizacionais próprias e específicas 

(CHIAVENATO, 2004). 



  

 

Empresas são formadas por pessoas, e atribuem a elas vida, personalidade própria, 

representando suas características culturais, desse modo inserem o clima organizacional no 

momento que executam, direciona e agem em prol de suas atividades, procedimentos e 

processos administrativos.  

A cultura de uma organização é transmitida de várias maneiras para seus 

colaboradores, sendo através de linguagem, rituais e símbolos, ela e tratada como uma 

possível vantagem competitiva das organizações à medida que a mesma representa um misto 

de valores, atitudes, definições geradas em consenso, entende-se que a cultura e gerenciável, 

e, portanto, passível de mudança (ROBBINS, 2002). 

Ainda para Robbins (2002) existem sete características básicas e próprias citadas no 

Quadro 1 abaixo que exemplificam a essência da cultura com um sistema de valores que 

determinam o sistema de informações de uma organização. 

Quadro1 – Características básicas da cultura organizacional segundo Robbins 

CARACTERISTICAS BÁSICAS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Inovação e assunção de riscos 
Funcionários são estimulados e assumem 

riscos. 

Atenção aos detalhes. 
Demonstram precisão de análise e atenção 

aos detalhes. 

Orientação para resultados 
Os dirigentes focam os resultados mais do 

que as técnicas e os processos produtivos. 

Orientação para as pessoas. 

As decisões dos dirigentes levam em 

consideração o efeito dos resultados sobre as 

pessoas dentro da organização. 

Orientação para a equipe 
Atividades de trabalho é organizado, mas em 

termos de equipes do que de indivíduos. 



  

 

Agressividade 
Pessoas são competitivas e agressivas, em 

vez de dóceis e acomodadas. 

Estabilidade 

Atividades organizacionais enfatizam a 

manutenção da situação atual das coisas em 

contraste ao crescimento. 

Fonte: Adaptado de Robbins 2002. 

Quando aceitamos e conhecemos a cultura em que estamos inseridos, o engajamento é 

tão importante pois é preciso que o entendimento esteja bem definido para os funcionários 

desenvolverem sua função dentro da empresa. (ROGGERO, 2018). 

No que se refere à instalação de um clima organizacional favorável, bem estabelecido 

e harmonioso, as pessoas que fazem parte da organização são seus principais contribuintes, 

além disso, depreende-se que o referido clima acaba por conduzir a resultados positivos, isto 

se dá pelo fato precípuo de que é por intermédio da presença de um clima favorável que se faz 

possível trabalhar a eficiência e eficácia da organização.  

É importante afirmar que a organização precisa se preocupar com a opinião e com as 

sugestões de seus colaboradores para isso é necessário que exista uma pesquisa do ambiente 

interno como pesquisa de clima organizacional, existem muitas vantagens para a organização 

e também o colaborador quando se aplica a pesquisa de clima organizacional, isto refere-se a 

um indicador dos níveis de satisfação e insatisfação interna (CUNHA, 2016). 

A cultura organizacional detém o papel de influenciar o comportamento dos 

indivíduos e de seus grupos dentro da organização, ele causa impactos em tudo que está 

relacionado ao dia a dia da organização nesse viés insere-se as decisões. Representa como já 

dito anteriormente um conjunto de crenças, valores e estilos de trabalho. É importante que as 

pessoas conheçam a cultura e o clima da empresa ao qual pretendem trabalhar.  

Todas as organizações se baseiam em um sistema de crenças, valores, tradições e 

hábitos para definir sua cultura, o que pode sofrer alterações e renovações influenciadas por 

meio internos ou externos, mas sempre mantendo sua integridade e personalidade. 

 



  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As organizações apresentam dificuldades em terem ciência a acerca da sua cultura, dos 

seus valores empresariais e em conhecer o potencial dos seus colaboradores, hoje a 

competitividade exige que as empresas sejam impulsionadas além das suas missões, metas e 

visões, elas necessitam visualizar e implementar de forma estratégicas cada item deste, com 

foco no gerenciamento empresarial de pessoas por meio da construção de um clima 

organizacional favorável, em âmbito prático e teórico, além do acadêmico.  

Cabe ressaltar que os benefícios proporcionados pela efetivação de um clima 

organizacional favorável nas organizações, tal como qualquer outra área do ramo prático-

teórico, acompanham as profundas mudanças do cenário socioeconômico, histórico, político e 

cultural das nações. Neste sentido, é claro que as estratégias e instrumentos empresariais e, 

sobretudo, de gestão de pessoas, embora partam sempre de uma base comum, apresentarão 

grandes variações ao longo do curso do tempo, pois tendem e têm que se adequar às novas 

ambiências que surgem. 

A empresa ao conseguir criar uma cultura interna onde todos têm noção de sua 

importância, estimula a iniciativa e a criatividade de cada funcionário como fator de aumento 

de sua produtividade e estará estimulando a busca por soluções antecipadas a possíveis 

problemas.  É necessário entender que independente da cultura existente dentro da 

organização é importante que o grupo deve saber lidar com a sobrevivência no mercado, 

crescimento e adaptação em seu ambiente de integração interna, concedendo ao funcionário a 

desenvolver sua capacidade de organização e de adaptação ao ambiente que circunda.  
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