
 1 

Gestão da Cultura Corporativa – Como as organizações de alto desempenho gerenciam a sua 

cultura organizacional - Silvio Luiz Johann (Texto 09) 

Resumo e comentários de Marcelo Loyola Fraga 
Notas para uso em sala de aula. Vedado para publicação. 

 
A Cultura Corporativa e o Alto Desempenho 

 

Como o ambiente das corporações empresariais é uma espécie de microcosmo da sociedade, nele 

também se encontra presente a angústia do ser humano, com a falta do sentido existencial e com as 

emoções muitas vezes sufocadas pelos números e da razão. De fato, a palavra corporação suscita 

imagens de autoridade, burocracia, competição, poder e lucro. O termo também evoca imagens de 

máquinas, em que prevalece a cadeia de comando entrelaçada por superiores dirigindo subordinados. 

Para suprir a carência dos indivíduos de religarem-se em algo superior e encontrarem um sentido para a 

sua existência, em muitas corporações a cultura organizacional passa a assumir o papel que a religião 

ocupa na sociedade, tornando-se uma espécie de religião corporativa. Não se trata de blasfêmia ou de 

uma afirmação inconseqüente; não estamos defendendo a idéia de que a cultura de uma empresa possa 

levar a Deus ou que tenha caráter sagrado ou divino. Mas não há como negar que muitas corporações 

consolidaram seus mitos, cristalizaram seus dogmas, suas crenças, seus valores e, por meio de rituais e 

do estabelecimento de códigos de moral e de conduta – assim como as religiões – criaram uma 

identidade comum a seus integrantes. 

 

Desse modo, a cultura corporativa quando bem trabalhada – ou gerenciada – oferece um sentido de 

pertencência às pessoas que atuam na mesma organização, dando-lhes um profundo significado em 

comum, na forma de uma visão de futuro, de objetivos e de metas desafiadoras. Não há lugar para o 

vazio, para o tédio e para a desesperança. Assim como nas religiões, de maneira geral, quando a cultura 

de uma empresa é bem administrada, ao longo do tempo leva à formação de um exército de devotados 

colaboradores que, conforme o caso, pode atingir o limiar da fanatização. Não há como escapar do fato 

de que uma cultura corporativa bem gerida pode apresentar uma forte correlação com a produtividade e 

o lucro. 

 

Recentemente, numa grande cidade brasileira, dois executivos descem do táxi e 

dirigem-se a passos largos para o edifício-sede da rede de supermercados 

Supereco, no qual os aguarda uma importante reunião de negócios. Como 

diretores de uma corporação européia interessada em expandir suas atividades 

no Brasil, eles vão participar de uma importante rodada de negociações.  

 

Já na sala de reuniões, decorada com obras de arte, são apresentados ao grupo 

do primeiro time da empresa anfitriã. Troca de cumprimentos formais, 

protocolares e o convite para iniciar a reunião. Por um momento, todos ficam de 

pé ao redor de uma gigantesca mesa oval e, quando os dois visitantes fazem 

menção de sentar-se, todos os representantes da rede de supermercados 

perfilam-se, erguem seus punhos para o alto e, em uníssono, lançam um 

verdadeiro brado de guerra, que ecoa no ambiente: 

Supereeeecoooooo!!!! 
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Esse episódio real, embora o nome da empresa seja fictício, representa o sonho de todo empresário ou 

executivo competente, mas que só poucos conseguem vivenciar na realidade: dispor de um quadro 

funcional leal, devotado, profundamente comprometido com a organização. E qual o dirigente que nunca 

idealizou que ao simples estalar de dedos planos e decisões saíssem do papel e ganhassem o 

entusiasmo dos demais colaboradores? Melhor ainda, que a iniciativa pelas melhorias partisse dos 

próprios funcionários, num ritmo de autopropulsão organizacional? 

 

Num passado recente, com mercados estáveis e clientes fidelizados, talvez não fosse tão importante 

dispor dessa devoção. Atualmente, contudo, com o mundo se organizando em torno de grandes 

corporações, cujos processos globalizantes são de tal modo complexos que desestabilizam seu próprio 

ambiente, esse recurso pode se tornar um diferencial competitivo. 

 

Fundamentos da cultura corporativa 

 

Cada empresa tem uma espécie de personalidade coletiva – ou de jeitão – que transparece na forma 

como as pessoas que nela trabalham, se relacionam, fazem críticas, se confraternizam, tomam decisões 

(ou protelam), criam critérios para a progressão de carreiras, mantêm tabus ou preconceitos, usam 

determinado jargão de linguagem; enfim, como são estabelecidas as regras do jogo. Esses elementos 

comportamentais ajudam a materializar a cultura de uma empresa, cuja leitura também pode ser obtida 

pela arquitetura de seus prédios, pela distribuição de espaços e layout de seus diferentes setores, pela 

forma como as pessoas se vestem, por meio da tecnologia usada em seus processos, de seus símbolos 

– como logomarca e outros – e de seus diversos artefatos materiais, produtos e serviços. 

 

Culturas densas, subculturas e contracultura organizacional 

 

A cultura densa é caracterizada por um alto grau de valores e de crenças compartilhadas entre as 

pessoas e pouca discórdia ou ambigüidade quanto à postura pessoal e à tomada de decisão. Nada do 

que é realizado nas organizações com cultura densa está dissociado de suas crenças e valores, que 

influenciam e determinam desde os pequenos detalhes até as grandes estratégias. 

 

Quando a cultura de uma organização não é densa, é comum coexistirem várias subculturas 

diferenciadas entre si – específicas de departamentos, unidades, filiais, grupos – e que podem, até 

mesmo, apresentar discordâncias significativas em relação ao núcleo de cultura corporativa. Em casos 

mais radicais, as subculturas podem ser tão diferentes em relação à do núcleo central da empresa, que 

existe a possibilidade de que sejam geradas resistências e uma espécie de contracultura organizacional. 

Assim, a contracultura aglutina grupos ou subgrupos que rejeitam o que a organização representa ou o 

que ela tenta conseguir, numa oposição dissimulada aos valores dominantes e/ou à estrutura de poder 

da empresa. 

 

A Figura do mito/herói organizacional 

 

Sem dúvida, a cultura de uma empresa sofre forte influência do seu mito organizacional, que envolve 

uma história – ou uma saga – protagonizada por um herói, que pode ser seu fundador, o sucessor do 

fundador ou, ainda, um herói revitalizador – um novo sócio da empresa ou um gestor profissional. Pode-

se afirmar que a cultura de uma organização contém, em boa medida, o DNA cultural dessas pessoas 

que, para fins de concisão metodológica, passaremos a chamar de mito organizacional. E um bom 

começo para quem deseja estudar e conhecer a cultura de uma organização é analisar as 

características, os valores e o legado desse personagem que transita numa esfera acima da dos demais 
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mortais. Em muitas organizações, o herói já é falecido, mas o mito se faz presente quando as pessoas 

dizem: “se fulano estivesse aqui...”. E quando mais forte o herói, maior a sua influência cultural. Em 

outras palavras, o mito vive! 

 

As empresas públicas, o vácuo cultural e a influência popular 

 

Especula-se que nas empresas públicas praticamente inexistiria a figura do mito organizacional, 

alicerçada na figura de um herói fundador. Quando muito, o mito seria situacional – a gestão do 

Dr. Fulano, por exemplo. Com esse vácuo cultural, pode não haver quem filtre ou decodifique 

adequadamente os valores emergentes do ambiente externo, da sociedade que espera serviços de 

qualidade desse tipo de organização. Nesses casos, é muito comum a cultura fechar-se em si mesma, 

com seus membros pactuando mecanismos que tragam vantagens para si e para seu grupo, e não para 

os clientes externos – aliás, convenientemente chamados de contribuintes. 

 

A ausência de foco no mercado pode levar a uma “cultura da pessoa”, denominação usada para 

caracterizar esse “voltar-se para dentro”, em que o indivíduo passa a se servir da estrutura e dos 

recursos organizacionais. E mesmo que alguns poucos idealistas tentem reverter essa imagem negativa, 

a possibilidade de alternância político-partidária acaba sedimentando um dos mecanismos mais 

perversos e disfuncionais ainda presentes nas organizações públicas: a paralisia gerada pelo efeito orloff 

do “lembre-se: eu posso ser o seu chefe amanhã”. 

 

A anestesia da sociedade, que deveria ser a primeira a reclamar, com esse estado de coisas, advém da 

aceitação de que o vácuo cultural das empresas públicas está sendo preenchido pelos valores e mitos 

resultantes da própria cultura brasileira. Mas que valores e mitos são esses? Para o antropólogo Roberto 

Da Matta, o brasileiro assume compromissos sociais apenas no círculo restrito da sua família, da sua 

casa, e considera o âmbito o âmbito da rua – em última instância o país, suas instituições e empresa 

públicas – como um território de ninguém, do descompromisso, em que a prioridade é a busca de 

vantagens pessoais. 

 

A rua é ocupada pelo mito do malandro e do jeitinho brasileiro. É o local no qual a lei existe, mas a sua 

aplicação depende da posição social do envolvido e das suas relações de amizade. A rua é o terreno dos 

intermediários, dos despachantes e do jogo das influências, enquanto a casa repousa sobre uma base 

fundamentada em rígidos princípios éticos, morais e, também, da solidariedade e do afeto. À rua, a 

pessoa vai para levar vantagem, tirar proveito, sem nenhuma contrapartida decente.  

 

O legado cultural do piloto e do camelô 

 

Em 2001, a sociedade brasileira defrontou-se com dois episódios dramáticos envolvendo grandes 

empresários: a morte do comandante Rolim da TAM e o seqüestro da filha do comunicador Sílvio 

Santos, do SBT. Esses acontecimentos, aparentemente desconexos entre si, na realidade encerram algo 

comum: os dos envolvidos exercem notável influência nas suas empresas. O desaparecimento de Rolim 

Amaro levou a comunidade empresarial brasileira, nos primeiros dias após o acontecimento, a 

questionar o próprio futuro as TAM, enquanto no SBT o drama vivido por Sílvio Santos chegou a 

provocar fortes alterações na programação habitual daquela rede de televisão. A empresa de 

transportes aéreos saiu-se bem da turbulência inicial devido à existência de um programa de 

reestruturação e de descentralização, que já estava em curso e que o próprio comandante aprovara 

havia algum tempo. Em situação diferenciada, o SBT teve que aguardar que o seu grande herói 
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retomasse as suas atividades habituais, energizando novamente a companhia. Contudo, é difícil 

acreditar que a empresa não venha a sofrer mudanças decorrentes de uma possível transformação na 

visão de mundo do eminente empresário. O trauma de um seqüestro de uma filha, sofrido por Sílvio 

Santos, aos 71 anos, muito possivelmente pode levá-lo a dedicar-se com mais afinco ao desenho de um 

plano de sucessão planejada. 

 

Exercício: Análise da cultura da sua empresa 

 

Analise a cultura da empresa em que você trabalha e responda as seguintes questões: 

 

1. Você consegue identificar a influência do mito/herói na cultura da sua empresa? Quais são as 

principais características comportamentais do mito/herói presentes nos valores e nas crenças da 

sua organização? 

2. Você percebe subculturas na sua empresa? Em caso positivo, quais são as suas características? 

3. Existe contracultura na sua empresa? Como ela normalmente se manifesta? 

 

A estrutura da cultura corporativa 

 

O campo de estudos da cultura organizacional fundamenta-se numa abordagem multidisciplinar, que 

utiliza idéias e conceitos da Antropologia, da Administração de Empresas, da Sociologia e da Psicologia 

Social. A Antropologia nos permite identificar as diferenças entre culturas, ao mesmo tempo que pode 

nos ajudar o sucesso de um tipo de cultura e o fracasso de outra, a cultura consiste de ferramentas, 

implementos, utensílios, vestimentas, armamentos, costumes, instituições, crenças, rituais, jogos, obras 

de arte, linguagem, etc.  Na área de Psicologia Social a cultura é entendida como um produto da 

interação continuada entre as pessoas. Os seres humanos vivem num mundo socialmente produzido, no 

qual os significados são fabricados por meio de interação social. Já na Sociologia, o interacionismo 

simbólico limita-se à teoria do papel (ou da função), considerando as relações entre as pessoas e os 

grupos como passivamente subjugadas a regras e expectativas criadas por terceiros. O campo da 

Administração presta-se a uma simbiose entre algumas abordagens teóricas da Antropologia e da 

Psicologia Social, assumindo que a cultura de uma organização é decorrente de um processo complexo 

multifacetado, que compreende a interação de fatores tangíveis – tecnologia, arquitetura dos prédios, 

regulamentos, marcas, símbolos, etc. – com os aspectos não-materiais, como crenças, tradições, rituais, 

hábitos, atitudes e preconceitos. Assim, autores já considerados clássicos da Administração de Empresas 

trabalham com o pressuposto que a cultura pode ser gerenciada. Entre eles, Tom Peters enfatiza que a 

principal função do líder deveria ser a de inspirar e conduzir a construção de uma cultura corporativa, ao 

passo que Jack Welch, o mito corporativo da GE, dedicava-se de corpo e alma à reformatação da cultura 

daquela empresa. Esse gerenciamento da cultura também é aceito pela Psicologia Social quando dá 

ênfase à ação modeladora do líder, que deveria ter como principal função criar, conduzir e trabalhar a 

cultura. 

 

Ideologia Central das empresas 

 

A ideologia central é composta por valores culturais mais fortes, autênticos, nobres e duradouros de 

uma organização. São valores surgidos do sonho de fundação e que foram colocados à prova nas 

adversidades que a organização enfrentou ao longo do tempo. A ideologia central é considerada um dos 

patrimônios mais valiosos de uma organização. São valores perenes que norteiam o destino e as 

decisões da empresa e constituem um seguro sinalizador na sua trajetória: serviam à empresa há 
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cinqüenta anos, estão a seu serviço hoje e, possivelmente, serão válidos no final do século XXI. Estamos 

tratando de valores como ética, lucros por meio da honestidade, preocupação da melhoria da sociedade 

e muitos outros.  

 

O elenco de valores que compõem a ideologia de uma empresa normalmente difere do conjunto de 

valores de outra empresa, dada a forte influência do mito organizacional – como, de resto, todo o núcleo 

da cultura de uma empresa. Para fins de ilustração, citaremos alguns exemplos de ideologia central de 

algumas empresas: 

 

BOEING 

 Pioneirismo e liderança no setor em que atuamos; 

 Comer, respirar e dormir no mundo da aeronáutica; 

 Grandes desafios e riscos; 

 Integridade e negócios éticos. 

 

3M 

 Inovação; não se deve matar a idéia de um novo produto; 

 Respeito pela iniciativa individual e pelo crescimento pessoal; 

 Integridade absoluta; 

 Qualidade e confiabilidade do produto; 

 Tolerância a respeito de erros honestos. 

 

WAL-MART 

 Ir além das expectativas dos clientes 

 Trabalhar com paixão, dedicação e entusiasmos; 

 Buscar metas cada vez mais altas; 

 Nadar contra a corrente; opor-se à sabedoria convencional. 

 

HP 

 Contribuição técnica para os campos em que agimos; 

 Respeito e consideração por todos os funcionários, incluindo a oportunidade de compartilhar o 

sucesso da empresa; 

 Lucro e crescimento como meio de viabilizar todos os valores e objetivos; 

 Responsabilidade e retorno social perante a sociedade em que atuamos; 

 Qualidade por um preço acessível 

 

WALT DISNEY 

 Levar alegria a milhões de pessoas; 

 Celebrar, alimentar e divulgar valores norte-americanos sadios; 

 Progresso contínuo por meio da criatividade, dos sonhos e da imaginação; 

 Controlar e preservar a imagem da magia da Disney; 

 Atenção total à consistência e aos detalhes. 

 

SONY 

 Elevar a cultura e o status nacional do Japão; 

 Ser pioneira – não seguir os outros fazer o impossível; 

 Sentir a pura alegria da inovação tecnológica que beneficia o público. 
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Força motriz organizacional 

 

Algumas consultorias costumam alinhar a missão, a visão e a própria estratégia a ser implantada na 

empresa-cliente um importante segmento formador do núcleo da cultura corporativa: a força motriz 

organizacional. Essa expressão procura caracterizar os diferentes impulsos que o legado cultural do mito 

pode ser imprimido à empresa e que acaba se constituindo no motor básico da organização. Embora 

faça parte da essência, essa força motriz não é explícita, mas acaba se refletindo nas grandes decisões, 

quando as alternativas são julgadas, em última instância, por se enquadrar ou não na força motriz. 

Conhecer a força motriz de uma empresa é conseguir entender seu processo de desenvolvimento, a 

origem de muitas de suas crenças e valores e, especialmente, poder ajudar profissionalmente a 

empresa para que sua vocação natural se concretize plenamente. Conforme a classificação da força 

motriz, há o predomínio de algumas variáveis no processo de tomada de decisões da empresa e, 

consequentemente, uma caracterização cultural específica. Entre as características estão as seguintes: 

 

- força motriz produtos oferecidos 

- força motriz necessidade do mercado 

- força motriz capacidade de produção/tecnologia 

- Força motriz método de vendas/distribuição/logística 

- força motriz crescimento-lucro 

 

A metodologia mais confiável para a identificação da força motriz de uma empresa constitui-se de 

workshps com a alta administração, em que um facilitador propõe o debate e busca o consenso sobre 

alguns temas como: 

 

- Quais os tipos de projetos altamente motivadores para a nossa organização? 

- Que tipo de informação é mais avidamente consumido na alta administração? 

- Qual o conhecimento que mais valorizamos nos executivos; 

- Que tipo de resultados provoca euforia? 

 

Como pode ser observado, as respostas a essas questões certamente conduzirão a elementos que fazem 

parte, consciente ou inconscientemente, da própria cultura da organização. Por outro lado, a falta de 

concordância entre as referidas respostas é preocupante na medida em que as nuances admitidas nas 

subculturas possam drenar os esforços que deveriam ser concentrados em torno da força motriz. 

 

Cultura densa e adaptativa 

 

A maioria das pessoas e das organizações encontra-se condicionada a um mundo mecanicista e 

sistêmico, repleto de causa-efeito planos e programas, avaliações, controles, feedback e ajustes. Esse 

ambiente procura incessantemente o equilíbrio e a autopreservação, que, muitas vezes, restringem a 

inovação e a mudança. Ocorre que na atualidade o macroambiente organizacional mostra-se por vezes 

caótico e não-linear, colocando em xeque a cultura das organizações, conseqüência de indesejáveis 

ondas de instabilidade. 

 

Hoje a cultura organizacional deve ser densa, mas, ao mesmo tempo, adaptativa. Ou seja, a cultura de 

alto desempenho deriva da correta ativação de uma cultura densa e adaptativa, o que, a prática, nem 

sempre é fácil de ser alcançado. 



 7 

 

A combinação das características de densidade/adaptabilidade confere à cultura organizacional a 

flexibilidade necessária para que possa competir no que Peter Senge chama de mundo dos vivos, ou 

seja um ambiente em contínua e intensa evolução. No entanto, a obtenção dessa flexibilidade cultural 

tem de ser gerenciada, pois muitas vezes os novos valores enfrentam enorme resistência e não 

conseguem ser devidamente internalizados porque se contrapõem nos elementos já solidificados, muitas 

vezes inconscientemente, na respectiva cultura organizacional.  

 

Essa resistência, entre outras causas, pode estar fundamentada em contratos psicológicos que remetem 

a relações de trabalho dentro da chamada zona de conforto. Quando a organização se considera uma 

grande família e se mostra excessivamente complacente e generosa com seu quadro funcional, sem 

exigência de alto desempenho que lhe dêem suporte, incentiva as pessoas a atuarem de acordo com 

uma psicologia do direito adquirido, que privilegia a sedimentação de uma zona de conforto. Estabelece-

se, então, uma cultura de inércia e de acomodação que reagirá sempre que se sentir ameaçada ou, até 

mesmo, ao menor sinal de mudança. 

 

Exercício: Análise da cultura da sua empresa 

 

Analise a cultura de sua empresa ou de uma organização que você tenha atuado e responda às 

seguintes questões: 

 

1. Você consegue identificar a influência de determinado tipo de força motriz organizacional na 

cultura da sua empresa? Quais são os principais fatores que, advindos da trajetória da empresa e 

presentes no seu dia-a-dia, evidenciam a existência dessa força motriz? 

2. Quais são os principais valores que formam a ideologia central da sua organização? 

3. Em sua percepção, a empresa tem assimilado novos valores advindos das mudanças constantes 

do macroambiente? Em caso afirmativo, dê exemplos já internalizados na cultura da organização. 

 

Caso para discussão 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

Nos últimos anos, a Caixa Econômica Federal é uma das instituições brasileiras que tem se dedicado de 

forma mais intensa à revalorização da sua cultura corporativa. Para bem cumprir o seu propósito 

fundamental de financiar o desenvolvimento urbano de promover a transferência de benefícios aos 

cidadãos brasileiros, além de revalorar a sua cultura organizacional, a CEF também tem implantado 

inovações operacionais, investido em tecnologia, remodelado agências e lançado novos produtos. 

 

A decisão de efetuar mudanças na cultura corporativa e na estrutura organizacional partiu de um 

diagnóstico realizado na segunda metade da década de 1990. Esse trabalho apontou para a lentidão nas 

decisões estratégico-operacionais, concentração de poder em poucas esferas, falta de foco e de 

democracia no atendimento à população, autocracia e falta de profissionalismo, excesso de níveis 

hierárquicos e de burocracia, subculturas favorecidas pela estrutura departamentalizada – ou 

feudalizada – e para a ausência de transparência nas ações e decisões, dentre outros aspectos. 

 

O estudo também confirmou a existência de uma rede de agências superdimensionadas em termos de 

espaço físico e de pessoal e, ao mesmo tempo, sucateadas no que diz respeito à tecnologia. Todos esses 
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fatores, em conjunto, geravam falta de credibilidade junto à opinião pública, com evidentes reflexos de 

caráter negativo na performance da instituição. Na época da realização do diagnóstico a CEF estava 

perdendo captação de recursos para a concorrência e os seus custos operacionais mostravam-se 

elevadíssimos: das 1.937 agências, 1.746 eram deficitárias. 

 

No processo de valoração da sua cultura, a Caixa Econômica Federal constatou que, por ser uma 

empresa pública, não possuía um mito ou herói consolidado que pudesse assumir a liderança da sua 

revaloração. Sua clientela – nas palavras de um dos seus superintendentes – confrontava a instituição 

com um mosaico cultural multifacetado e com todas as mazelas, carências e demandas que 

contextualizam historicamente o país. Mas muito embora não tivesse um mito personificado, ela 

sedimentou um conjunto de valores culturais sólidos, estáveis e perenes, como promover a melhoria 

contínua da qualidade de vida da sociedade e respeitar e valorizar o ser humano. 

 

O sonho de sua fundação também lhe forneceu a vocação natural que direciona a sua cultura para a 

comercialização dos seus produtos, em vez de direcionar para o crescimento/lucro, força essa que 

parece ser a vocação de dez entre dez bancos. Muito embora ela vise – e aprecie – o lucro, este não é o 

seu objetivo maior, uma vez que sua missão – e seus valores centrais – está voltada a atender à 

demanda da sociedade brasileira com determinado portfólio de produtos oferecidos que, 

necessariamente, não são os mais rentáveis. 

 

Nos últimos anos, com a reestruturação em unidades de negócios, a Caixa criou um perfil para cargos 

de gerência que praticamente obrigou funcionários de longa data a se inscreverem em cursos de pós-

graduação, em todo o território nacional. Valores culturais importantes foram resgatados e colocados a 

serviço do novo momento, por meio de sua missão e de sua própria estratégia de negócios. Contratos 

psicológicos foram repactaduados, especialmente aqueles que legitimavam uma espécie de estabilidade 

no emprego, substituídos que foram pelo autogerenciamento da carreira e pelo atingimento de 

resultados de forma continuada. 

 

Como fruto do seu processo de reestruturação e de revaloração de sua cultura corporativa, a Caixa pôde 

contabilizar, já em 2001, uma carteira comercial superior a 13 milhões de contas, entre poupança e 

conta corrente, o que a tornou o maior banco do país, pelo critério de volume de depósitos. Outro 

destaque é a sua carteira imobiliária, composta por 50 bilhões de reais e responsável por 95% dos 

financiamentos de imóveis à população de baixa renda. No seu dia-a-dia, em meio a sorteios que 

atraem pequenos poupadores desprezados por outros bancos, a Caixa vem exorcizando o fantasma da 

privatização, que, desde alguns anos atrás, por vezes ronda suas agências. Na esteira social dos 

financiamentos para mais de cinco milhões de moradias, parece que ninguém fala mias nisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


