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1. INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVAS

Em novembro de 1990, o Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (1991) foi lançado com o objetivo de apoiar o esforço de modernidade 
através da promoção da qualidade e produtividade e, conseqúentemente, aumentar a 
competitividade dos bens e serviços produzidos no País.

Nesse sentido, o governo promoveu a liberação das importações e dos 
preços e o processo de desregulamentação e privatização. A política industrial e de 
comércio exterior pretendia realizar uma reestruturação da indústria brasileira baseada 
na criação de um ambiente de maior competitividade no País.

Esta mesma situação vive a indústria nos três pólos descritos por 
Marcovitch (1988): na Europa, na América do Norte e no bloco oriental, liderado 
pelo Japão. A redução e, em alguns casos, a eliminação das barreiras alfandegárias 
têm exposto as indústrias locais a uma competição internacional que levou as 
empresas, por um lado, a desenvolverem algum mecanismo de proteção e, por outro, 
a aumentarem sua produtividade, reduzirem seus custos e melhorarem sua qualidade.

No Brasil, as abordagens para atingir esses objetivos foram 
abrangentes, desde a reformulação das estruturas organizacionais, a adoção de 
políticas de fusão para redução de custos, a utilização de estruturas matriciais, 
Reengenharia, até a adoção de técnicas de gestão da produção, como Círculos de 
Controle de Qualidade, Just-in-time, Kanban. Sem falar nas alterações em estratégias, 
aquisição de equipamentos sofisticados e intervenções no processo de comunicação 
com o público interno.

Para Archier e Sérieyx (1989:13), existem dois caminhos para uma 
empresa mudar, a fim de aumentar seu desempenho e adaptar-se ao mercado:

- o primeiro consiste em imaginar soluções originais e 
experimentá-las;

- o segundo leva a pesquisar se, no mundo industrial, outras 
empresas já não teriam achado soluções que “funcionam”, para 
inspirar-se nelas.
Tanto um caminho quanto o outro têm suas limitações. Uma delas é a 

levantada por Hofstede (1980 e 1987) sobre as dificuldades de aplicação, em um pais, 
das teorias e práticas administrativas desenvolvidas em outro país, pois elas refletem 
as fronteiras culturais do país que as desenvolveram. Outra limitação está relacionada
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com a posição defendida por Davis (1984) e Schein (1989), entre outros, que 
enfatizam que o processo de planejamento de mudanças precisa ser 
cultura organizacional1.

A relação entre cultura e mudança organizacional é frequente na 
literatura da Administração. Já em 1969, Beckhard (1972:19), no auge do 
Desenvolvimento Organizacional (DO), analisando as condições organizacionais que 
exigem esforços de DO, coloca como uma dessas condições a necessidade de mudar 
normas culturais e afirma que "um número cada vez maior de administradores está 
aprendendo que realmente está administrando uma 'cultura9 com seus próprios 
valores, regras básicas, normas e estrutura de poder ". Schein (1989.317) afirma que 
"a função única e essencial da liderança é gerenciar a cultura".

Kilman (1991:29-32) aprofunda essa questão da mudança 
organizacional, argumentando que as dificuldades para as organizações alcançarem 
sucesso nesse processo de mudança devem-se à tentação de adotar abordagens 
isoladas e paliativas. Para o autor, as organizações são entidades complexas, com 
problemas complexos, que não devem ser tratados com soluções simples, por mais 
fascinante que seja o modismo em Administração. E enfatiza que problemas 
complexos só podem ser resolvidos com soluções que levem em conta todas as 
variáveis que operam em uma organização: estratégia, estrutura, sistema de 
recompensas, equipes, habilidades e cultura. Kilman dedica um capítulo de seu livro à 
variável cultura.

Podemos concluir que o conceito de cultura é cada vez mais relevante 
para o estudo da Administração, considerando que o conhecimento da cultura toma- 
se essencial para viabilizar as estratégias e o processo de mudança. Como afirmam 
Thévenet (1989) e Davis (1984), com o conceito de cultura não se pensa mais em 
solução ótima ou em normas ideais, pois a abordagem cultural põe ênfase na 
coerência das decisões tomadas e os resultados conseguidos com relação à cultura e à 
identidade da empresa.

Nesta rápida contextualização do tema cultura, os fatos nos levam a 
concordar com Hofstede e outros (1990:286), quando afirmam que: "... cultura
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1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho propõe dar uma contribuição instrumental para os 
profissionais e acadêmicos que lidam com cultura organizacional. A proposta é 
procurar identificar o conjunto de pressupostos básicos de duas empresas, núcleo da 
cultura de uma organização conforme teoria desenvolvida por E. Schein. Essa 
contribuição se diferencia das demais por utilizar um instrumento quantitativo, 
quando é comum o uso de métodos qualitativos nos estudos de cultura.

Entretanto este trabalho não vai se limitar a contribuir na identificação 
da cultura de uma organização pois para o administrador, não é suficiente identificar a 
cultura de uma organização e sua influência no processo de gestão, é, também, 
essencial que ele compreenda como que essa cultura é transmitida ou aprendida pelos 
participantes dessa organização. A análise do processo de socialização pode lançar 
alguma luz sobre esse ponto.

O interesse sobre o processo de socialização não é somente acadêmico 
quando verificamos a preocupação das empresas na socialização dos seus membros. 
Preocupação que é observada no empenho que as organizações fazem para ajustar 
seus empregados: despendendo grande esforços em treinamento, regulamentando 
sistemas de recompensas, elaborando programas de comunicação, em suma, fazendo 
atividades para garantir que o ajustamento do indivíduo a organização não seja 
deixado ao acaso.

No processo de mudança da cultura, o conceito de socialização toma- 
se cada vez mais útil para o administrador planejar ações que podem ser tomadas no 
nível das políticas de recursos humanos para manter ou desencadear um processo de 
mudança.

deixou marcas na teoria da organização. Cultura organizacional adquiriu um status 
similar a estratégia, estrutura e controle 99. De forma também marcante, Prestes 
Motta descreve o status do conceito de cultura quando afirma no prefácio do livro 
Cultura Organizacional de Freitas (1991) ”... não há qualquer teorização sobre 
organizações e, portanto, não há qualquer intervenção em organizações que não 
contenha, explicita ou implicitamente, uma determinada concepção de cultura".

Dessa forma, é claro para os pesquisadores e para os profissionais de 
Administração que qualquer ação baseada em cultura organizacional, e mesmo 
qualquer tentativa de mudá-la, depende da compreensão e identificação desta. Para 
ilustrar, citamos a McKinsey, uma das mais famosas empresas de consultoria do 
mundo, que estabeleceu o seguinte roteiro de trabalho: (1) uma companhia deve 
identificar que tipo de cultura é necessária; (2) avaliar a cultura existente para 
determinar quais são os "gaps” entre a atual e a desejada, (3) decidir como preencher 
estes "gaps”; e (4) repetir periodicamente todo o processo .

Com esta exposição, quisemos demonstrar que a questão crítica para a 
utilização do conceito de cultura organizacional na prática das organizações é a 
capacidade de o profissional desvendá-la.
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pesquisa.

Entretanto o processo de socialização é bastante amplo e complexo e 
para podermos identificar quais são os pressupostos básicos que sofrem influenciam 
pela socialização ocorrida pela empresa, há a necessidade de separarmos os impactos 
do processo de socialização organizacional que podem ser percebidos pelas variáveis: 
tempo de casa, quantidade de promoções e área funcional; dos impactos da 
socialização produzidos por outras instituições sociais que podem ser identificados 
pelas variáveis sexo, idade, escolaridade, profissão, tipo de indústria, onde o indivíduo 
morou na infância e a quantidade de empresas em que ele trabalhou.

Adotamos o seguinte roteiro para a realização deste trabalho; no 
primeiro capítulo, especificamos os conceitos utilizados no decorrer do trabalho e sua 
relevância.

No segundo, fazemos uma revisão da literatura e analisamos a questão 
da metodologia de estudo da cultura organizacional (para tornar mais fácil a leitura, 
os artigos sobre métodos de estudo da cultura que deram origem a este capítulo 
estão descritos no apêndice 1). Incluímos também uma revisão do processo de 
socialização.

No terceiro capítulo, analisamos a fundamentação teórica do 
instrumento de pesquisa, iniciando com a relação existente entre o conceito 
'"pressupostos básicos", desenvolvido por Schein (1984), e "orientação de valor", por 
Clyde Kluckhohn (1951) - para então descrever a pesquisa realizada por Florence 
Kluckhohn e Strodtbeck (1961).

No quarto capítulo, descrevemos o planejamento da pesquisa, assim 
como a estrutura do questionário (o questionário completo está no apêndice 2). 
Procuramos concentrar neste capítulo as explicações metodológicas necessárias para 
facilitar a leitura do próximo - análise dos resultados.

O último capítulo traz as conclusões e indica algumas sugestões para



2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CULTURA

2.1.1 Histórico

Potter (1989:17), no final da década de 80, também assume essa 
posição, alegando que a ligação da idéia de cultura e mudança gerencial não é nova, 
citando Elliot Jaques, que em 1951, no livro The Changing Culture of a Factory, 
assumia que uma fábrica tinha uma cultura e a definia como

A discussão sobre cultura organizacional ganhou relevância e destaque 
na década de 80, com dois best-sellers - In the search of Excellence, de Peters e 
Waterman, e Theory Z, de Ouchi, que difundiram o conceito de que as culturas 
organizacionais eram importantes para a produtividade e adaptabilidade das empresas. 
Na mesma época, dois outros livros - The Art of Japanese Management de Pascale e 
Athos, e Corporate Culture, de Deal e Kennedy, receberam muita atenção de 
executivos e da imprensa, (Thévenet, 1989; Trice;Beyer, 1993 e Alvesson;Berg, 1992)

Entretanto, Trice,Beyer (1993:24) afirmam que já existia uma corrente 
consistente de pesquisa do fenômeno cultural nas organizações desde os anos 30 e 
colocam os estudos de Hawthome na Western Electric Company em Chicago como o 
primeiro estudo sistemático:

" Elton Mayo, um professor da Harvard Business School, foi 
contratado para conduzir os estudos: este por sua vez teve que 
persuadir o diretor da escola a permitir-lhe contratar um 
experiente, mas jovem, professor do departamento de antropologia 
para assisti-lo nos estudos de Hawthome. Mayo argumentava que 
o antropólogo W. Lloyd Warner poderia adaptar os métodos 
antropológicos que ele tinha empregado para descobrir a estrutura 
social e os sistemas de crenças em sociedades tribais para o mundo 
do trabalho dentro da fábrica da Western Electric. Isto nunca tinha 
sido feito antes - sem dúvida, o diretor precisava ser persuadido. O 
resultado das discussões de Mayo e Warner foi o famoso estudo de 
observação da sala de montagem de terminais. "
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"... modo costumeiro e tradicional de pensar e fazer as coisas, que 
é compartilhado, num grau maior ou menor, por todos os seus 
membros e que os novos membros devem aprender, e pelo menos 
aceitar parcialmente, para serem aceitos para trabalhar na firma 
(...) cultura é parte da segunda natureza daqueles que têm estado 
na firma por algum tempo. Ignorância da cultura marca o novato, 
enquanto membros mal ajustados são reconhecidos como aqueles 
que rejeitam ou de alguma forma são incapazes de usar a cultura 
da firma

Os estudos e artigos sobre cultura proliferaram durante a década 
passada, identificando a influência da cultura no desempenho da organização: Lorsch 
(1986) analisa o impacto da cultura na mudança de estratégia da organização; Davis 
(1984) examina como a cultura serve de base para a formulação de estratégias e afeta 
sua implantação; DeLisi (1990) relaciona a introdução de tecnologia de informação e 
cultura organizacional e Thévenet (1989) afirma que a cultura modela os 
comportamentos e estilos de gestão. A relação da cultura com o sistema de gestão de 
Recursos Humanos é estudada por vários autores: Thévenet, 1989; Wilkins, 1984; 
Kirkbride, 1989. A importância da cultura como vantagem competitiva é motivo de 
um artigo de Barney (1986) e a relação entre cultura e performance económica é 
enfatizada por Calori e Samin (1991) e Wilkins e Ouchi (1983).

"Cultura” se tomou moda. A esse respeito, é interessante a visão de 
Kilman, Saxton e Serpa (1986:92):

"Afinal de contas, isto tem sido um padrão durante várias décadas: 
nos anos 40, treinamento em Relações Humanas foi a nova 
ferramenta gerencial; nos anos 50, Administração por objetivo foi 
agraciada como a nova solução para os problemas de 
desempenho; nos anos 60, acreditava-se que a estrutura 
organizacional era a melhor solução; nos anos 70, estratégia 
corporativa era considerada a nova panacéia; pela metade dos 
anos 80, centenas, senão milhares, de firmas implementaram 
círculos de controle de qualidade para incrementar performance.
Nós acreditamos que o tema cultura é muito importante para ser 
descartado como outra moda. Cultura é a energia social que move 
- ou falha em mover - a organização. Ignorar cultura e mudar para 
alguma outra coisa é assumir, outra vez, que documentos formais, 
estratégias, estruturas e sistemas de recompensa são suficientes 
para guiar o comportamento humano na organização - que as 
pessoas acreditam e se envolvem com aquilo que elas lêem ou que 
lhes dizem para fazer. Mas, ao contrário, a maior parte do que vai 
em uma organização é guiada pelas qualidades culturais dos 
significados compartilhados, pressupostos não-visíveis e regras 
não escritas. "
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FIGURA 2. Crescimento das publicações sobre Cultura
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Fonte: Alvesson e Berg (1992) p. 10.

2.1.2 Questões Metodológicas do Estudo da Cultura Organizacional

2.1.2.1 Problemas metodológicos do estudo de cultura

— 
86

Para identificar o melhor método de estudo, pensamos que um bom 
caminho seria fazer um levantamento na literatura dos métodos desenvolvidos e 
utilizados por pesquisadores e praticantes. Dessa forma, encontraríamos o melhor 
modo ou pelo menos um modo consagrado. Entretanto, a leitura dos artigos e livros 
que descrevem métodos utilizados para compreender a cultura de uma organização 
(anexo 1), em vez de lançar luz na questão, traz perplexidade ao leitor. Perplexidade 
pela diversidade dos métodos utilizados ( questionários, entrevistas, observações, 
testes projetivos, seminários, etc.) e pelos diferentes focos de atenção de cada 
pesquisador ( Beyer e Trice em rituais, Pettigrew em "dramas sociais", Wilkins e 
Martin (1984) em estórias, Schein em pressupostos básicos, etc ).

Cultura organizacional tem ocupado um espaço cada vez maior na 
literatura. Prova disso é um levantamento feito por Alvesson e Berg (1992), 
utilizando "corporate culture", "organizational culture" ou "organizational 
symbolism" como palavras-chave para pesquisa em um banco de dados, e como 
resultado encontram 2550 artigos (figura 2). O gráfico mostra o crescimento 
acumulado do número de publicações que lidam com os conceitos de cultura ou 
simbolismo organizacional desde o início dos anos 80. De fato, quase metade dos 
itens foi publicada entre 1988 e 1990 (1174 do total de 2550).

84 85
Ano

82 8380 81

No de Estudos 
1500 ■■
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2.1.2.1.1 Métodos

Para nossa surpresa, a situação descrita por Martin em 1992 é muito 
próxima da que Ajiferuke e Boddewyn (1970:155) constataram em 1970, ao fazer um 
levantamento da literatura sobre Administração comparativa, quando identificaram 
quatro tipos de explicação para as similaridades e diferenças administrativas: cultural, 
económica, psicológica e sociológica. Em que pesem os tipos culturais predominarem, 
os autores afirmam que eles são imprecisos no tocante à natureza e influência da 
cultura e comentam: "... dos 22 estudos que propiciam uma explicação cultural, 
somente em dois há algum tipo de definição de cultura. O restante simplesmente 
passa ao largo do problema, desejando que o seu significado se torne aparente para 
o leitor no contexto do estudo".

Em resumo, em duas décadas o tema é cada vez mais estudado e 
muitas explicações são atribuídas à cultura organizacional, mas a consolidação teórica 
está distante da relevância do tema.

"A literatura sobre cultura permanece sem integração - num estado 
de caos conceituai. E isto não é só uma sutileza teórica, problema 
dos acadêmicos em suas torres de marfim. Sem um senso de 
consolidação teórica, praticantes encontrarão dificuldades para 
valer-se de pesquisas de cultura organizacional como fonte de 
ideias úteis.
Pesquisadores não concordam sobre questões fundamentais: o que 
é cultura no contexto organizacional? As culturas são 
necessariamente caracterizadas por conflitos e contradições? A 
ambiguidade é um indicador de ausência de cultura ou é a 
essência de qualquer retrato da cultura contemporânea? Como a 
cultura muda? Em que medida pode ou deve o processo de 
mudança cultural ser influenciado por aqueles que detêm o poder e 
por aqueles que dele divergem? Como podemos escrever sobre 
culturas de modo que se reconheçam a complexidade e as 
incertezas inerentes a este tipo de estudo?".

A questão central nos estudos é a utilização de métodos quantitativos 
versus métodos qualitativos. Comecemos por conceituá-los: Boudon (1973:31) define 
métodos quantitativos como os que permitem recolher num conjunto de elementos 
informações comparáveis de um elemento a outro: ”A condição necessária para a 
aplicação dos métodos quantitativos é, pois, que a observação repouse sobre um 
conjunto de elementos, de uma certa forma comparáveis". Ao passo que métodos 
qualitativos são os que se propõem analisar um fenômeno único.

O termo método qualitativo "descreve um conjunto de técnicas 
interpretativas que tentam descrever e clarificar o significado de fenômenos. Em

A impressão que se tem é descrita por Martin (1992) no prefácio do 
seu livro Cultures in Organizations.
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como

e ressalta que,

"apesar de o uso do método qualitativo não proibir o uso da 
lógica do empirismo científico pelo pesquisador, é mais provável o 
uso da lógica da análise fenomenológica, pois o pesquisador 
qualitativo tende a ver o fenômeno social mais como particular e 
ambíguo do que replicável e claramente definido ".

”1) uma sustenta que existem certos elementos universais nas 
culturas. Aplicando esta idéia à organizações, alguns elementos 
comuns devem ser encontrados através das diversas culturas das 
organizações, ao passo que a segunda (2) argumenta que fazer 
generalização valendo-se de uma cultura singular seria inexato 
porque iria arrancar o elemento cultural do contexto social que lhe 
dá significado. Dessa forma, aplicando essa idéia à organizações, 
não se pode generalizar coisa alguma de uma organização para 
outra.
Os métodos utilizados refletem de alguma forma essa controvérsia. 
Pesquisadores que acreditam que existem fatores generalizáveis na

O método qualitativo tende a descrever o descobrimento do processo 
social em vez de se ocupar com as estruturas sociais, o foco dos pesquisadores 
quantitativos. Entretanto, a diferença marcante é o fato de o pesquisador qualitativo 
precisar conhecer o contexto de um dado comportamento, bem como a perspectiva 
do sujeito do comportamento. Ora, para ter essa compreensão, o pesquisador deve 
procurar um conhecimento direto, em primeira mão e relativamente íntimo da 
realidade ou do problema estudado.

Para Martin (1992:106), os métodos qualitativos procuram descrever a 
cultura do ponto de vista do indivíduo que está dentro dela (visão ernic), ao contrário 
da perspectiva do indivíduo que está fora da cultura, como o pesquisador (visão etic).

Trice; Beyer (1993:15) relacionam essas diferentes abordagens 
metodológicas (quantitativo e qualitativo) a duas correntes antropológicas:

resumo, dados qualitativos são definidos como aqueles (1) cujos significados são 
subjetivos; (2) raramente quantificáveis; e (3) difíceis de usar em comparações 
quantitativas" (Gibson, Ivancevich e Donnelly, 1991:706).

Van Maanen (1979a: 520) prefere criar a imagem do método qualitativo

"...um guarda-chuva que cobre um conjunto de técnicas 
interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir e, por 
outro lado, chegar a uma conclusão quanto ao significado, não a 
frequência, de certos fenômenos do mundo social"
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b) Entre os métodos qualitativos, hâ uma escolha frequente do método
etnográfico2.

3

2 A abordagem etnográfica pode ser chamada de observação participante. O processo envolve um longo periodo 
de estudo intimo e a residência em uma comunidade bem definida e utiliza-se uma ampla gama de técnicas 
observacionais que incluem contato face a face com membros do grupo local, a participação direta em 
algumas atividades do grupo e ênfase no trabalho intenso com informantes. Essas técnicas sobrepõem-se ao 
uso de documentos ou dados de enquetes (Van Maanen, 1979a). Observação participante significa pelo 
menos um ano devotado à tarefa de entender, de se tomar parte da situação que está sendo estudada para 
sentir como são as coisas para as pessoas naquela situação .A observação participante é suplementada por 
um conjunto de ferramentas de coleta de dados. Pode ir de entrevistas com informantes, coleção de histórias 
de vida, entrevistas estruturadas, administração de questionários e as técnicas de etnociência. A finalidade 
do levantamento desta gama de dados é que isto possibilita cruzar os resultados obtidos da observação com 
os coletados (Sanday, 1979).

Miles (1979) analisa alguns problemas da análise de dados qualitativos:

a) A definição de um quadro de referência para propiciar clareza e foco para o trabalho de campo.

b) Base de Dados: o problema crítico é o tempo. O modo mais usual de gravar dados qualitativos é através de 
anotações que precisam ser convertidas em relatórios e a quanto mais estes demoram para ser redigidos, 
pior se toma a qualidade: muito é esquecido, simplificado ou reinterpretado à luz de eventos mais recentes.

c) Análise dos Dados: o primeiro passo está relacionado com a "redução dos dados" - que é a forma preliminar 
de análise que refina e revisa o quadro de referência, sugere novos caminhos para coleta de dados e toma os 
dados disponíveis para montagem final em estudos de casos ou análise comparativa. Isto sugere alguma

cultura organizacional usam freqiientemente métodos etic, aos 
quais aplicam uma tipologia ou exploram certos quadros 
conceituais em uma ou mais organizações. Alguns deles usam 
métodos como questionários ou entrevistas estruturadas que 
possibilitam medidas quantitativas. Pesquisadores que acreditam 
que culturas são únicas e específicas a um grupo particular 
utilizam métodos emic - entrevistas sem estrutura, observações e 
outras técnicas qualitativas, desenhados para eliciar o "ponto de 
vista do nativo". Pesquisadores emic evitam impor suas próprias 
categorias ou outras idéias a uma cultura, procurando trazer à 
tona o sistema de categorias ou idéias que os membros da cultura 
usam, eles mesmos, para pensar seus mundos. Pesquisadores emic 
costumam estudar uma organização ou grupo em uma organização 
por vez".

Em que pese a discussão sobre os dois métodos, na prática, 
constatamos no levantamento feito sobre métodos utilizados para estudo de cultura 
organizacional (anexo 1) uma superioridade na utilização dos métodos qualitativos. 
Baseados nesse estudo, podemos fazer duas observações:

a) Dos 14 artigos estudados, há uma quantidade superior (12) de 
artigos que utilizam métodos qualitativos em comparação com os métodos 
quantitativos.

Entretanto, apesar da preferência e das vantagens dos métodos 
qualitativos, os autores reconhecem que os dados qualitativos têm problemas e pontos 
fracos3 que vão desde a coleta de dados, que demanda muito trabalho e tempo,
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2.1.2.1.2 O conceito de cultura

passando pela possibilidade de viés do pessoal de campo e das dificuldades com os 
método de análise, até os problemas de validade e fidedignidade (Miles, 1979; Van 
Maanen, 1979b). Sieber, citado por Miles (op.cit), assinala que

A polêmica na definição de cultura está presente desde o início da 
Antropologia. Em uma revisão critica e abrangente, Kroeber e Kluckhohn (1952) 
classificaram 165 conceitos e definições do termo cultura4. Infelizmente, essa enorme 
quantidade de definições pouco fez para aclarar o conceito. E entramos nos anos 80 
com a afirmação de Cole5, citada em Potter (1989), de que "cultura é o tema mais 
discutido em Antropologia. E ainda uma grande quantidade de discordância envolve 
estas discussões. Os antropólogos estão quase de acordo com o que eles não querem 
dizer com o termo, mas o problema é determinar o que é”.

forma de pré-análise; entretanto, a questão da validade e fidedignidade da aplicação das categorias pelos 
pesquisadores é critica.

"certos critérios de fidedignidade devem ser intencionalmente 
violados, para poder ganhar uma compreensão profunda da 
situação (i.é., o comportamento do observador deve mudar de 
assunto para assunto, questões singulares devem ser perguntadas 
para tópicos diferentes). Existe um conflito inerente entre validade 
e fidedignidade - o trabalho de campo está especialmente 
qualificado para ganhar validade e aumentar a ênfase em 
fidedignidade irá apenas solapar esse ganho (p.596)”

4 Com certeza números desta grandeza impressionam e muitas vezes podem levar o leitor a uma opinião 
equivocada. As 165 definições e conceitos não são completamente distintas, existe uma ampla área de 
intersecção. Podemos ver um exemplo recente disso, comparando a definição de cultura organizacional de 
Schein (1985) - “É o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao 
aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o 
suficiente para ser considerado válido e ensinado a novos membros como a forma correta de perceber, pensar 
e sentir em relação a esses problemas” - com a de Fleury, M. (1989) - “Cultura é um conjunto de valores e 
pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir identidade organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, 
como oculta e instrumentaliza as relações de dominação”. A diferença central entre as duas definições está 
na dimensão poder incluída pela autora, não se trata de duas definições diametralmente opostas. A conclusão 
a que possivelmente podemos chegar é que nessa área dificilmente teremos um paradigma que seja aceito por 
todos os acadêmicos.

5Cole, J.,B. (ed), Antropology for the Eighties, Free Press, New York, 1982.

Guba (apud Miles, 1979) afirma que a pesquisa qualitativa deve ser 
vista como "auditável" e "confirmável", ao contrário de "fidedigna” e “válida" no 
conceito usual.
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Geertz (1989), na fundamentação de sua teoria interpretativa da 
cultura, propõe um conceito de cultura mais limitado, mais especializado e 
teoricamente mais poderoso. Para ilustrar sua fundamentação, cita o livro de Clyde 
Kluckhohn - Mirror for Man - uma das melhores introduções gerais à Antropologia, 
segundo Geertz que em 27 páginas do capítulo conceituai define a cultura de onze 
modos diferentes. Para Geertz, "esse ecletismo é uma autofrustração, não porque 
haja somente uma direção a percorrer com proveito, mas porque há muitas, e é 
necessário escolher

Dessa forma, é de esperar que as diferenças de abordagem sejam 
diferenças nos pressupostos de cultura de cada pesquisador, assim como pelas 
distintas finalidades de cada pesquisa.

Fica evidente que há uma implicação na escolha do modelo de coleta 
de dados e na teoria para interpretar os resultados (Sanday 1979; Smircich, 1983, 
Gregory, 1983). Portanto, quando Tucker et al. (1990) e Reynerse; Hacker (1986) 
assumem cultura como variável independente, essa escolha vai implicar na estrutura 
do trabalho deles, da mesma forma que a ênfase de Pettigrew (1979) em símbolos e 
significados influencia a escolha da técnica de "dramas sociais".

Fica marcante essa posição quando Geertz (1989:15) defende um 
conceito de cultura que só se toma acessível por intermédio de abordagens 
qualitativas: "..assumo a cultura como sendo essas teias [de significados tecidos pelo 
homem] e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de 
leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado

Martin (1992) faz um trabalho fenomenal de consolidação dos estudos 
teóricos e empíricos produzidos nas últimas décadas, examinando as semelhanças e 
conflitos fundamentais existentes na pesquisa de cultura, e identifica três perspectivas 
utilizadas pelos pesquisadores:

a) Integração - todas as manifestações culturais mencionadas 
são interpretadas como consistentes, todos os membros da 
organização compartilham um consenso a respeito da 
organização. Cultura é descrita como o domínio em que tudo 
é claro e a ambiguidade é excluída.

b) Diferenciação - descreve as manifestações culturais como 
inconsistentes (ex.: quando os gerentes dizem uma coisa e 
fazem outra). Consenso ocorre somente dentro das fronteiras 
das subculturas, que freqúentemente conflitam umas com as 
outras. A ambiguidade é canalizada para fora, dessa forma 
não interfere na clareza que existe dentro das fronteiras das 
subculturas.

c) Fragmentação - foca a ambiguidade com a essência da 
cultura organizacional. Consenso e dissenso são específicos a 
temas e freqúentemente flutuam. Não existe consenso 
organizacional nem subcultural. Consistência e inconsistência 
claras são raras.
E continua:
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E, por fim, argumenta que:

Em razão dessas considerações, é essencial perceber que, quando um 
estudo, por exemplo, conclui que todos os membros de uma cultura compartilham um 
valor em particular, esse é um julgamento subjetivo. Se aquele julgamento é baseado 
em dados qualitativos ou quantitativos, a mensuração, a coleta e a interpretação dos 
dados são afetadas por fatores subjetivos. As três perspectivas científicas sociais, 
então, devem ser pensadas como tipos ideais percebidos subjetivamente, ao contrário 
de descrições objetivas de uma realidade particular cultural. A cultura não está 
materializada lá para ser acuradamente observada.

"Muitos pesquisadores assumem que uma perspectiva particular 
representa uma reflexão acurada de uma realidade objetivamente 
observada, ao contrário de julgamentos conceituais subjetivamente 
construídos. Portanto, de algumas companhias diz-se que tèm mais 
consistência, consenso em toda a organização e clareza que outras. 
Uma companhia é vista passando, em estágios, de uma cultura de 
Integração para uma cultura de Diferenciação ou Fragmentação. 
Além disso, alguns pesquisadores argumentariam que, quando uma 
pesquisa de alta qualidade for feita, será possível declarar uma 
vencedora na guerra entre as três perspectivas, com o objetivo de 
mostrar que uma delas (ou alguma variante ou uma combinação 
das três) seja a mais acurada forma de descrever a maioria das 
culturas organizacionais. Essas conclusões dão uma forma 
material cultura, como se ela tivesse uma realidade objetiva que 
pode ser acuradamente avaliada, ajustando-se a uma perspectiva 
social científica mais do que a outras”.

" uma perspectiva social cientifica é uma referência conceituai que 
é subjetivamente imposta no processo de coletar e analisar os 
dados culturais. Uma perspectiva social científica não é 
considerada aqui como uma descrição objetiva de fatos empíricos. 
Isto não ocorre porque os pesquisadores são desatenciosos, 
desonestos ou inadequados. Isto ocorre porque diferentes 
pesquisadores, estudando os mesmos membros culturais e os 
mesmos eventos organizacionais com o mesmo cuidado, técnica e 
honestidade, podem avaliar, lembrar e interpretar o que acontece 
de forma diferente. Isto em parte por causa da pessoa que é o 
pesquisador, podendo afetar o que os membros culturais dizem e 
fazem. Além do mais, diferentes pesquisadores têm diferentes 
preconceitos, sensibilidade e técnicas. Ex.: pesquisador negro ou 
branco.
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2.1.2.1.3 Objetivos do pesquisador

2.1.2.1.4 Síntese

"Os pressupostos de

Uma alternativa para essa questão que vai resultar no próprio avanço 
dos estudos sobre cultura é o entendimento de que a discussão não é identificar qual é 
a perspectiva vencedora, mas sim como cada uma delas pode contribuir para a 
compreensão do fenômeno cultura organizacional. Martin (op. cit., p.179) reforça 
essa posição de um modo bastante contundente, afirmando que no final o que conta é 
que um "quadro de referência cultural só é útil quando expõe alguma coisa 
previamente desconhecida ou não reconhecida. Por essas razões, uma visão com três 
perspectivas da mudança cultural é mais útil do que qualquer perspectiva única. Em 
vez de coletar dados para determinar qual perspectiva cultural é mais precisa para 
descrever um ou mais contextos, é mais informativo perguntar o que pode ser 
aprendido, utilizando todos os três pontos de vista".

Pelo exposto, é evidente a falta de um foco conceituai e metodológico 
para o estudo de cultura. Essa situação tem dificultado a consolidação do conceito 
cultura organizacional e tem tomado arriscada a comparação de resultados de 
diferentes estudos que usam a mesma terminologia para representar diferentes 
construtos, impedindo a acumulação das informações de diversos estudos

Martin (1992:11) expõe com muita clareza o que está acontecendo 
atualmente com a pesquisa de cultura organizacional:

um pesquisador de cultura para outro 
pesquisador trabalhando com uma perspectiva diferente são 
evidências de ingenuidade epistemológica, deslize metodológico e 
um viés político indesculpável. Como resultado, os pesquisadores 
de cultura organizacional falham em apreciar, conhecer ou mesmo 
ler pesquisas representativas dos outros pontos de vista. Sem um 
mínimo de "intellectual cross-fertilization", esforços são 
desperdiçados e oportunidades para aprender perdidas. O 
resultado é o caos conceituai".

Os pesquisadores que se preocupam com a utilização prática do 
conceito de cultura organizacional lembram-se freqúentemente de que, no caso da 
perda de interesse dos praticantes e gerentes no conceito de cultura organizacional, 
existe pouca oportunidade de desenvolver os atributos teóricos do construto ou 
determinar a utilidade prática para compreender, prever e mudar o comportamento 
organizacional (Tucker, McCoy, Evans 1990; Reynierse, Harker, 1986) e justificam a 
ênfase em métodos quantitativos ou qualitativos relativamente simples para desvendar 
a cultura organizacional e para, dessa forma, manter o interesse dos praticantes e 
gerentes no conceito.
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Para Trice e Beyer (1993:16)

2.1.2.2 O que é triangulação?

Da mesma forma pensa Miles (1979), que argumenta que é um erro 
pensar que os métodos qualitativos contrapõem as medições quantitativas e enfatiza 
que os pesquisadores de campo devem desenvolver indicadores quantitativos quando 
possível.

Nessa direção, a concepção de triangulação proposta por Jick (1979) e 
Duncan (1986) vai ao encontro dessa consideração, possibilitando a compreensão 
ampla do fenômeno único e permitindo a geração de indicadores quantitativos que 
possibilitarão a comparação e identificação das dimensões que explicam a cultura 
organizacional.

"... claramente as duas abordagens (qualitativa - quantitativa) têm 
valor E sensato perceber que sem etics, comparações não têm um 
quadro de referência; sem emics, comparações não têm 
consistência. Dados emic e etic não constituem uma rígida 
dicotomia, mas, ao contrário, frequentemente apresentam o mesmo 
dado de duas diferentes perspectivas. Portanto, a solução mais 
sensível para essa controvérsia parece ser evitar levar uma 
abordagem ao extremo, exceto quando a pesquisa ou questões 
práticas claramente demandam uma abordagem. Alguma 
combinação das duas abordagens parece aconselhável, com um 
mix particular dependendo de quanto já é conhecido sobre o grupo 
em estudo e de que tipo de temas o pesquisador está interessado em 
explorar ".

Conforme Jick (1979), triangulação é definida como a combinação de 
metodologias no estudo de um mesmo fenômeno. A metáfora vem da navegação e da 
estratégia militar, que utilizam múltiplos pontos de referência para localizar a exata 
posição de um objeto. Argumenta-se que mais de um método deve ser usado no 
processo de validação, para garantir que a variância seja refletida de um traço, e não 
do método. Existem dois tipos de triangulação: (1) o chamado ”entre métodos”, 
quando dois ou mais métodos distintos são congruentes e desenvolvem dados 
comparáveis e (2) o "intramétodo”, que utiliza múltiplas técnicas dentro de um dado 
método para coletar e interpretar dados. Em resumo, triangulação "intramétodo” 
essencialmente envolve verificação cruzada de consistência interna e confiabilidade, 
ao passo que a triangulação "entre métodos” testa o grau de validade externa.

A eficácia da triangulação fundamenta-se na premissa de que a 
fraqueza de um único método será compensada pela força do outro.

Duncan desenvolve uma proposta de triangulação para o estudo de 
cultura organizacional em que três contínuos são considerados:
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Entrevista Pessoal

Observação ParticipanteAnálise de Arquivos

triângulocaracteristicas do(1986:23) descreve as

Para ilustrar o potencial das técnicas de triangulação, uma estratégia 
para o estudo da cultura organizacional é desenhada com ajuda da figura 3.

Na proposta de Duncan, nenhuma das técnicas é pura, como assinalado 
acima. O objetivo é combinar técnicas, de tal modo que se obtenha o máximo de 
informações possível para lidar com o assunto.

Observação Livre das 
Redondezas
- Quantitativa
- Subjetiva
- Visão Externa

- Qualitativa
- Subjetiva
- Visão do Nativo

FIGURA 3. Triângulo Metodológico para o Estudo de Cultura Organizacional
Questionário Auto 
administrado
- Quantitativo
- Objetivo
- Visão do Nativo

Duncan 
metodológico:

a) Qualitativa/Quantitativa. O triângulo metodológico deve 
incluir técnicas que sejam basicamente qualitativas, para 
capturar significados e, quantitativas, para usar na verificação 
intuitiva das interpretações de significados.

b) Objetiva/Subjetiva Devem ser incluídas técnicas para 
proporcionar resultados numéricos acurados e, também, 
resultados que sejam capazes de investigar significados mais 
profundos.

- Quantitativa
- Objetiva
- Visão do Nativo

Fonte: Duncan, W.J. A proposal for a 
culture research, Xerocópia. Graduate School of
Alabama. Birmingham, 1986.

- Qualitativa
- Subjetiva
- Visão Externa

multimethod approach to organizational
Management University of

c) Visão do Nativo/ Visão Externa. Devem ser incluídas 
técnicas que permitam a um observador comparar as 
inferências com os resultados auto-administrados dos nativos.
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2.1.2.3 Relação entre cultura organizacional e tipo de indústria

Geralmente, a cultura organizacional varia mais entre as indústrias do 
que dentro de uma indústria ( Chatman and Jehn, 1994). Controlando o tipo de 
tecnologia e alguns padrões de crescimento, percebe-se a associação com certas 
dimensões da cultura de empresas do setor de serviços. Logo, é previsível que as 
características de uma indústria condicionem alguns aspectos da cultura.

Diversamente das autoras, que utilizaram a tipologia de tecnologia 
desenvolvida por Thompson (Jong-linked mediating and custom), nós utilizaremos 
um modelo mais abrangente para classificação dos negócios de uma organização 
(Capucci, 1981). O modelo parte da premissa de que existem algumas variáveis 
fundamentais do "negócio” que determinam condições estratégicas de maior 
estabilidade ou flexibilidade (quadro 1).

"Primeiro, um questionário auto-admmistrado seria útil para 
proporcionar a oportunidade de membros da organização listarem 
suas características desejáveis e identificar os indivíduos que 
possuem essas características. A informação gerada seria 
basicamente quantitativa, objetiva e visão do nativo. Entrevistas 
pessoais seriam úteis para explicar a variedade de respostas do 
questionário auto-administrado. A informação obtida seria 
basicamente visão do nativo, mas proporcionaria mais "insights" 
qualitativos e suporte qualitativo.
Finalmente, observação participante seria extremamente útil para 
"pintar um quadro adequado" da cultura da organização. 
Observação participante inicialmente propicia " percepções" do 
significado dos comportamentos dos membros nativos. Portanto, é 
basicamente visão externa, qualitativa e subjetiva. Observações 
também permitem ao pesquisador uma oportunidade para explorar 
"naturalmente" o ambiente que proporcionará uma visão 
qualitativa, subjetiva e externa".
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VARIÁVEIS Estabilidade

Produtos

Mercados

Tecnologias

Manutenção

Fonte: Capucci, op.cit, p. 27

Elasticidade 
Estrutural

Ciclo de Vida 
Diferenciação 
“Marketing Mix"

Estágio de Desenvolvimento 
Dimensões
Concorrência
Preços

Estágio de Desenvolvimento
Ciclo de Vida
Conteúdo

OBJETIVOS 
ESTRATÉGIAS

Fator de
Sucesso:
Racionalização

maduro 
nacionais 
oligopólio 
estáveis

maduro
longo
pobre - simples

longo 
baixa 
pobre

Elasticidade
Operacional

Crescimento 
Diversificação

Fator de Sucesso: 
Inovação

imaturo 
curto
elevado -sofisticado

expansão
internacionais
alta competitividade
instáveis

curto 
alta 
rico

Flexibilidade 
Estratégica

COMO FAZER 
(Eficiência)

O QUE FAZER 
(Eficácia)

QUADRO 1. Grid de análise das variáveis do negócio.
CONDIÇÕES DE
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2.2 SOCIALIZAÇÃO

A socialização se refere ao processo pelo qual as pessoas adquirem 
conhecimento, habilidades e disposições que as fazem mais ou menos competentes 
para serem membros da sociedade. E evidente que a socialização experimentada pela 
pessoa durante a infância não pode preparà-la para todos os papéis que se espera que 
ela desempenhe no futuro (Brim, 1966).

Berger e Luckmann (1983) fazem uma distinção entre a socialização 
primária, em que o indivíduo se torna membro de uma sociedade, e o processo de 
socialização secundária, que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do 
mundo objetivo. No primeiro caso, o indivíduo nasce numa estrutura social objetiva, 
na qual encontra os seus "outros significativos" (na maioria das vezes, pais ou 
parentes próximos), que se encarregam de sua socialização. Na socialização 
secundária, os conhecimentos podem ser adquiridos numa sequência de aprendizagem 
e reforçados por técnicas pedagógicas específicas.

Inkeles e Smith (1981:271) contestam a afirmação de que tudo o que é 
importante no desenvolvimento da personalidade acontece entre seis e dezesseis anos 
e afirmam que em qualquer etapa da vida, especialmente no início e no meio da idade 
adulta, as pessoas podem sofrer consideráveis mudanças de personalidade, algumas 
suficientemente profundas, a ponto de poderem ser qualificadas como 
"transformação". E sustentam essa posição fazendo um teste com os resultados que 
os participantes obtiveram na escala de modernidade. Em um conjunto agrupam as 
variáveis de socialização inicial - instrução do pai, a própria instrução, religião e etnia 
e origem urbana e rural - e no grupo de socialização tardia colocam tipo de ocupação, 
anos de experiência em fábrica, contato com os meios de comunicação de massa, 
padrão de vida e fase do ciclo de vida. Na amostragem total, a variância média 
explicada pelas variáveis de socialização inicial foi de 31% e pelas variáveis de 
socialização tardia, 37%. A evidência parece não apresentar ambiguidade quanto ao 
fato de as experiências que um homem tem, sobretudo na idade adulta, especialmente 
no seu trabalho e no seu contato com os meios de comunicação de massa, serem pelo 
menos tão importantes quanto as suas experiências no início da vida para determinar 
qual é o nível de modernidade individual que ele irá atingir.

Van Maanen (1976) define socialização organizacional como o 
processo pelo qual a pessoa aprende valores, normas e comportamentos esperados 
que permitem que ela participe como membro da organização e num processo 
contínuo durante a carreira do indivíduo dentro da organização. A socialização 
organizacional também implica a possível renúncia a certas atitudes, valores e 
comportamentos.

Van Maanen, revendo a literatura sobre socialização, cita Caplow, que 
define socialização organizacional como um processo dirigido que prepara e qualifica 
os indivíduos para ocupar uma posição na organização. E a socialização bem-sucedida 
propicia ao indivíduo: 1) novas auto-imagens, 2) novos envolvimentos, 3) novos 
valores e 4) novos talentos. O processo motivacional para assumir o novo papel é 
desenvolvido via seleção ou via socialização por antecipação (i.e., a preparação para 
o papel que ocorre antes da entrada formal do indivíduo na organização). Em outras



20

2.2.1 Processo de socialização

Segundo Van Maanen e Schein (1979), o processo de socialização é 
contínuo, através de toda a carreira do indivíduo dentro da organização. Entretanto, 
ele é mais intenso e problemático para um membro da organização, um pouco antes e 
um pouco depois da passagem de uma fronteira. E estas fronteiras podem ter três 
dimensões:

a) funcional: as várias tarefas desempenhadas pelos membros da 
organização;

b) hierárquica: as linhas oficiais de autoridade dentro da 
organização

c) inclusão: o nível de inclusão da pessoa na organização.

um desejo básico de

A razão para a socialização ser mais intensa na passagem de uma 
fronteira é que, quando uma pessoa passa por uma transição organizacional, essa 
pessoa está numa situação produtora de ansiedade e, nesse contexto, ela estará mais 
ou menos motivada a reduzir essa ansiedade, aprendendo as exigências funcionais e 
sociais de seu novo papel o mais rápido possível.

Para Brim (1968), um elemento-chave na socialização é a prescrição de 
papel ou a expectativa que alguém (They-me) tem em relação à pessoa em questão e 
que envolve a mudança ou alguma adição às crenças, atitudes ou comportamentos 
dessa pessoa ou aos motivos e valores dessa pessoa no tocante a alguma situação 
social. Entretanto, as exigências dos outros membros da sociedade sobre o que o 
adulto deve mudar são somente parte da história, pois a pessoa, ela mesma (I-me), 
pode ter muitas idéias próprias e demandas de mudanças do seu próprio 
comportamento ou personalidade.

palavras, muitas organizações assumem que o indivíduo possui 
participar ou uma expectativa de adquirir um novo papel.

Para Etzioni (1974), o estudo da socialização organizacional se 
preocupa com os processos pelos quais crenças, normas e perspectivas dos 
participantes são equiparadas com as da organização. Etzioni classifica a socialização 
pela 1) substância, isto é, se ela é instrumental (que prepara para a participação no 
sistema) ou expressiva (que muda ou reforça atitudes, normas e valores ) e 2) agente, 
isto é, formal ( quando ela é feita pela administração) ou informal ( quando é feita 
pelos participantes de níveis inferiores).

Segundo Etzioni (op. cit, pl86), "nas organizações utilitárias a 
socialização expressiva é limitada, mas as organizações podem apoiar-se na 
participação em coletividades externas do tipo expressivo [família, comunidade, 
outros grupos primários] como fonte de significação para a remuneração ganha 
nessas organizações. Uma socialização de algum modo mais expressiva é levada a 
cabo mais informalmente por grupos de trabalho mais solidários, especialmente na 
iniciação dos trabalhadores nas normas de produção e normas de interação com 
supervisores e representantes dos sindicatos".
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Estas dimensões :

a imagem que a nova organização tem para a pessoa que vai 
ser admitida (candidato).

as expectativas que esse candidato tem da sua atividade na 
nova organização.

Wanous, Reichers e Malik (1984) incluem no seu modelo de 
socialização uma etapa que antecede ao contato com a realidade do novo posto de 
trabalho. Esta etapa tem duas dimensões importantes:

Feldman (1976) desenvolve um modelo de socialização que 
compreende três etapas: 1) socialização por antecipação (abrange todo o aprendizado 
que ocorre antes que o candidato entre na organização); 2) acomodação (neste 
estágio do processo de socialização o indivíduo percebe o que é a organização e tenta 
se tornar parte dela; 3) papel gerencial (neste estágio, o novo membro já tem que lidar 
com a resolução de alguns problemas no seu grupo de trabalho e mediar os conflitos 
entre seu grupo de trabalho e outros grupos - como a família e outros grupos da 
empresa.

desencadeiam o processo de "socialização por antecipação", 
que pode levar o candidato a rever seus comportamentos e 
valores para se adaptar à nova organização;

demonstram a importância da política de seleção da 
organização quando ela descreve e explica ao candidato 
detalhes da organização, suas políticas e as características do 
seu novo papel organizacional; e
finalmente, quando o candidato for admitido, o choque de 
realidade que vai ocorrer com a confirmação ou negação das 
expectativas vai influenciar o processo de socialização ou 
determinar a saída do novato.



3.1 CONCEITO DE PRESSUPOSTOS BÁSICOS

3 FUNDAMENTO TEÓRICO DO INSTRUMENTO DE 
PESQUISA

Uma das definições mais conhecidas de cultura organizacional é a de 
Schein (1984:3): "Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos [grifo 
nosso] que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar 
com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem 
o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a 
forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas ".

No artigo "Corning to a new awareness of organizational culture", 
Schein procura elaborar um conceito de cultura mediante um modelo dinâmico de 
como a cultura é aprendida, passada e mudada. Neste artigo, Schein (1984:3) 
descreve os diferentes níveis pelos quais a cultura de uma organização pode ser 
analisada.:

"...começando com os artefatos visíveis, o ambiente da 
organização que foi construído, sua arquitetura, tecnologia, 
disposição de escritório, maneira de vestir, padrões visíveis ou 
audíveis de comportamento e documentos públicos, como o 
contrato social, material para a orientação dos funcionários, 
histórias (vide Figura 3). Este nível de interpretação é capcioso, 
pois é fácil obter os dados mas difícil interpretá-los. Podemos 
descrever como um grupo constrói seu ambiente e quais são os 
padrões de comportamento discerníveis entre os membros, mas 
muitas vezes não conseguimos entender a lógica subjacente, o 
porquê de um grupo comportar-se de determinada maneira.
Para analisar por que os membros se comportam de determinada 
maneira, freqúentemente procuramos os valores que regem o 
comportamento, que é o segundo nível na Figura 4. Mas é difícil 
efetuar uma observação direta dos valores, muitas vezes é 
necessário inferi-los por meio de entrevistas com os elementos- 
chave da organização ou analisar o teor de artefatos como
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*
Maior nível de conscientização

Nesse mesmo artigo Schein (1984:4) afirma que:

.Tecnologia

.Arte

.Padrões de comportamentos 
visíveis e audíveis

.Relacionamento com o 
Ambiente
.Natureza da Realidade, Tempo 
e Espaço
.Natureza da Natureza Humana 
.Natureza da Atividade Humana 
.Natureza das Relações 
Humanas

Visíveis, porém muitas vezes 
nào decifráveis

.Não questionados

.Invisíveis

.Pré-conscientes

Fonte: Schein, E. Corning to a new cnvareness of organizational culture. Sloan 
Management Review, winter, 1984, p. 4.

t *
Pressupostos básicos

“Para realmente compreender uma cultura e para aprender de 
modo mais completo os valores e o comportamento aberto do 
grupo, é imperioso atuar no nível dos pressupostos básicos, que 
normalmente são inconscientes, mas que, na realidade, determinam 
como os membros do grupo percebem, pensam e sentem. Essas 
premissas são, em si, respostas aprendidas que se originaram como 
valores esposados. Porém, como um valor leva a um 
comportamento e como o comportamento começa a resolver o 
problema que o originou, esse valor, gradativamente, transforma- 
se numa premissa básica a respeito de como as coisas de fato são. 
Como a premissa é cada vez menos questionada, ela sai do nível da 
consciência

documentos e contratos. No entanto, ao identificarmos esses 
valores, normalmente notamos que constituem uma representação 
precisa somente dos valores manifestos ou esposados de uma 
cultura. Ou seja, concentram-se no que as pessoas dizem ser o 
motivo de seu comportamento, no que gostariam, num plano ideal, 
que fossem motivos e no que muitas vezes é uma racionalização de 
seus comportamentos. Contudo, os motivos subjacentes de seu 
comportamento permanecem velados ou inconscientes

FIGURA 4. Os níveis de cultura e sua interação.
Artefatos e Criações

_______ t
Valores
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QUADRO 1. Pressupostos Básicos

Fonte: Schein, E. Corning to a new awareness of organizational culture. Sloan 
Management Review, winter, 1984, p. 4

Como o próprio Schein reconhece, o estudo de Kluckhohn, F. e 
Strodtbeck foi uma das fontes que ele utilizou para organizar o conceito de 
pressupostos básicos ,que no seu entendimento é fundamental para a compreensão da 
cultura de uma organização.

A estrutura do instrumento de pesquisa é o conceito de "orientação de 
valor". Kluckhohn, F (1961:5) conceitua "orientações de valor como princípios 
complexos mas definitivamente ordenados [...] que dão ordem e direção para o fluxo 
constante de ações e pensamentos do homem conforme eles se relacionam a 
problemas comuns do homem".

Para Kluckhohn, F. existe um número limitado de problemas comuns 
do homem para os quais todos os povos em todos os tempos devem encontrar alguma 
solução; estas soluções não são ilimitadas ou aleatórias, mas sim variáveis dentro de

2. A NATUREZA DA REALIDADE E DA VERDADE: Aqui temos as regras 
linguísticas e comportamentais que definem o que é real e o que nào é real, o 
que é um "fato", como a verdade deverá ser determinada e se a verdade é 
"revelada" ou "descoberta"; conceitos básicos de tempo linear ou cíclico, 
monocrónico ou policrónico; conceitos básicos como o de espaço ser limitado 
ou infinito, a propriedade ser comunitária ou individual e assim por diante.

3. A NATUREZA DA NATUREZA HUMANA : Qual é o significado de ser 
"humano" e que atributos são considerados intrínsecos ou definitivos? A 
natureza humana é boa, má ou neutra? Os seres humanos são passíveis de 
aperfeiçoamento ou não? Qual é a melhor, a Teoria X ou a Teoria Y?

4. A NATUREZA DA ATIVIDADE HUMANA : Qual é a coisa "certa" que os seres 
humanos devem fazer com base nas premissas acima a respeito da realidade, 
do ambiente e da natureza: serem ativos, passivos, se autodesenvolverem, 
serem fatalistas ou o qué? O que é trabalho e o que é diversão?

5. A NATUREZA DOS RELACIONAMENTOS HUMANOS : Qual é a maneira 
considerada "certa" para as pessoas se relacionarem umas com as outras, para 
distribuírem poder e amor? A vida é cooperativa ou competitiva; é individualista, 
de colaboração com o grupo ou comunitária? Baseia-se na autoridade linear 
tradicional, na lei ou no carisma; ou é alguma coisa diferente?

1. A RELAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COM SEU AMBIENTE : Refletindo ainda 
mais o relacionamento da humanidade com a natureza, pode-se avaliar se os 
membros-chave da organização percebem essa relação como domínio, 
submissão, harmonização, localização de um nicho adequado, e assim por 
diante.

"O ser humano tem necessidade de ordem e consistência, as 
premissas tornam-se padronizadas naquilo que poderíamos chamar 
de paradigmas, que unem os pressupostos básicos a respeito da 
humanidade, natureza e atividades. Para analisar os paradigmas 
culturais, é preciso um conjunto de categorias lógicas para o 
estudo de premissas. O Quadro 2 apresenta esse conjunto com base 
no estudo comparativo original efetuado por Kluckhohn e 
Strodbeck
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3.2 ORIENTAÇÃO DE VALOR

A expressão orientação de valor é cunhada no livro Toward a General 
Theory of Acíion (Parsons, Shils et al. 1951), uma tentativa de contribuir para o 
estabelecimento de uma teoria geral nas ciências sociais. Para a compreensão do 
conceito de orientação de valor, é preciso entender a explicação do quadro de 
referência da teoria de ação e como o termo orientação de valor aparece no contexto.

" Na teoria da ação, o ponto de referência de todos os termos é a 
ação de um ator individual ou a coletividade de atores; o interesse 
da teoria é a organização das orientações do ator para uma 
situação. Uma ação tem uma orientação quando ela é guiada pelo 
significado que o ator atribui à ação na sua relação com seus 
objetivos e interesses. Orientação de ação é um conjunto de 
escolhas dentro de um conjunto de alternativas. A seleção é 
possível pelas discriminações cognitivas - a caracterização de 
objetos que são simultaneamente ou sucessivamente 
experimentados como tendo valores positivos ou negativos para o 
ator, considerando a relevância para a satisfação de seus impulsos 
sua organização na motivação. Pelo modo de orientação catética. 
Catexis diz respeito à ligação a objetos que são gratificantes e a 
rejeição daqueles que são perniciosos, onde está a raiz da natureza 
seletiva da ação. Já que uma seleção deve ser feita, em algum 
momento deve surgir um critério avaliativo. A avaliação se 
sustenta em padrões que podem ser padrões cognitivos de verdade, 
ou avaliativos de adequação ou moral de direito (p. 5) ",
"Sistemas de ação - isto é, personalidades e sistemas sociais têm 
aspectos psicológicos, sociais e culturais. De um lado, o estado do 
sistema deve ser caracterizado por certas propriedades 
motivacionais do ator individual. A descrição do sistema de ação 
deve empregar as categorias da orientação motivacional: 
cognição, catexis e avaliação. Da mesma forma, a descrição do 
sistema de ação deve lidar com as propriedades do sistema de 
interação de dois ou mais indivíduos ou coletividade de atores - o 
aspecto social - e deve-se observar o que a interação impõe aos 
atores participantes. Deve-se levar em conta não só a tradição 
cultural como um objeto da orientação como também os padrões 
culturais como padrões internalizados de expectativas cognitivas e 
de seleção catética-avaliativa dentre as orientações possíveis, o 
que é de significáncia crucial para o sistema de personalidade e 
no sistema social. Os elementos culturais constituintes do sistema

um limite de soluções possíveis e, finalmente, estas soluções são preferidas de forma 
diversa pelas sociedades.

A base deste trabalho é o estudo realizado por Kluckhohn, F. e 
Strodtbeck em 1951, cujo objetivo era identificar a existência de orientações de 
valores dominantes e variantes em cinco sociedades e compará-las entre si.



26

de ação podem ser classificados de acordo com a relação com os 
modos de orientação motivacional: (1) Sistemas de ideias ou 
crenças. Apesar de a catexis e de a avaliação estarem presentes 
como componente orientacional, este sistema cultural é 
predominantemente cognitivo; (2) Sistema de símbolos expressivos 
- caracterizado pela predominância dos interesses catéticos;. (3) 
Sistema de orientação de valores. Aqui a supremacia é a avaliação 
das alternativas do ponto de vista de suas consequências ou 
implicações para o sistema de ação ou um de seus subsistemas 
(P- 7-8) ".

No capítulo 2 “Values and Values-Orientations”do livro The Theory of 
Action, Clyde Kluckhohn (1951:395) inicia com a definição de valor como “... uma 
concepção, explícita ou implícita, distintiva de um indivíduo ou característico de um 
grupo, do desejável que vai influenciar a seleção dentre os modos, meios e finalidades 
de ação disponíveis".

Ressalta que as declarações do desejável ou seleção entre caminhos 
possíveis de ação são cruciais para o estudo de valores, mas não se pode confundi-las 
com valores, pois são manifestações do elemento valor em ação. O autor faz uma 
analogia com o conceito de "força" em Física. Ninguém vê "uma força"; somente as 
manifestações da força são observadas diretamente.

O termo orientação de valor é utilizado para as noções de valor que 
são: (a) gerais, (b) organizadas e (c) incluem julgamentos existenciais. A inclusão das 
premissas existenciais traz para a orientação de valor um tipo de experiência 
fundamental: o que é ou acredita-se ser. A declaração do significado da vida para um 
determinado grupo compreende tanto premissas normativas quanto existenciais e 
estes elementos de valor e premissas existenciais que são inextricávelmente 
misturados num quadro da experiência que caracteriza um indivíduo ou grupo. A este 
conjunto chamamos orientação de valor. "Formalmente, uma orientação de valor 
pode ser definida como um conceito organizado e geral da natureza, do lugar do 
homem nela, da relação do homem com o homem e do desejável e do não-desejável 
relacionadas com as relações entre os homens e entre o homem e a natureza, e esse 
conjunto influencia o comportamento (Kluckhohn, C., op. cit., p. 411)".

Parsons (1951:59) afirma que

"Orientação de valor se refere àqueles aspectos da orientação do 
ator a uma situação que o compromete a observar certas normas, 
padrões, critérios de seleção, sempre que ele esteja em uma 
contingência que possibilite (e requeira) que ele faça uma escolha. 
Sempre que o ator é forçado a escolher entre os vários objetos- 
meios, sempre que ele é forçado a escolher entre vários objetos- 
fins, sempre que ele é forçado a escolher entre qual necessidade 
vai satisfazer e quanto vai satisfazê-la - em qualquer circunstância 
em que ele é forçado a fazer qualquer escolha -, suas orientações 
de valor podem comprometê-lo com certas normas que o guiarão
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em suas escolhas. As orientações de valor que comprometem um 
homem a observar certas regras no processo de selecionar dentre 
as alternativas disponíveis não ocorrem ao acaso, mas tendem a 
formar um sistema de orientações de valor que compromete o 
indivíduo com algum conjunto organizado de regras (de forma que 
uma regra não contradiga outra)

Para Kluckhohn, F (1961:4)

"Orientações de valor são princípios complexos e ordenados (rank- 
ordered), resultantes da interação de três elementos, analiticamente distintos do 
processo de avaliação - os elementos cognitivos, afetivos e diretivos -, que dão 
ordem e direção para o fluxo contínuo dos atos e pensamentos humanos que dizem 
respeito à solução dos problemas humanos comuns.

Para Kluckhohn, F. (1965:451) o problema central é a variabilidade do 
comportamento humano. A questão da variação da orientação de valor para o mesmo 
indivíduo, para grupos e para a mesma sociedade precisa ser melhor explicada. Com 
certeza, o comportamento humano reflete em todas as ocasiões a complicadíssima 
mistura do universal e do variável.

"O problema do variante e do dominante na configuração cultural 
pode, evidentemente, ser abordado de diferentes maneiras. A 
maneira precisa dependerá do tipo específico de investigação que 
se está fazendo. O alvo da abordagem deste trabalho é um 
esquema conceituai que permitirá um ordenamento sistemático das 
orientações de valor dentro da estrutura de problemas comuns- 
universais. Somente depois de termos delineado os tipos centrais 
de orientações de valor e as ordens de variabilidade possível neles, 
é que podemos fazer comparações sistemáticas, quer de 
orientações isoladas, quer dos perfis de orientação de valor totais, 
de sociedades inteiras ou partes de sociedades.
A primeira suposição fundamental, na qual é baseado o esquema 
conceituai, é a seguinte: há um número limitado de problemas 
humanos básicos, para os quais todas as pessoas em todas as 
épocas e em todos os lugares devem encontrar alguma solução. Os 
cinco problemas humanos comuns que por tentativa se isolaram 
como de importância fundamental podem ser enunciados sob a 
forma de perguntas”.
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QUADRO 3. Problemas humanos fundamentais

1. sobre a

2.

3.

4.

5.

BemMal

Fonte: KLUCKHOHN, F. R., (1965, p. 452)

Amplitude de Variações Postuladas 
Neutro

Rhinesmith, citado em Adler (1986: 11), resume o esquema conceituai 
em seis suposições fundamentais:

Fonte: Evan, W.M. Organization Theory. John Wiley & Sons, New York, 1976. 
p.244.

QUADRO 4. As Orientações de valor e as Variações Postuladas para cada Orientação.
Orientação 

Natureza 
Humana

Homem- 
Natureza 
Tempo 
Atividade 
Relacional

Mutável
Harmonia com a
Natureza
Presente
Ser-em -Devir
Colateral

Mistura Mal 
e Bem

Imutável

a) “Há um número limitado de problemas humanos básicos, para 
os quais todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os 
lugares devem encontrar alguma solução;

b) Existe um número limitado de alternativas para tratar com estes 
problemas;

c) Todas as alternativas estão presentes em todas as sociedades, 
em todos os tempos, mas algumas são preferíveis às outras;

d) Cada sociedade tem um perfil dominante de orientações de 
valor e, além disso, inúmeros perfis alternativos e variações;

Qual é o caráter inato da natureza humana ? (orientação 
natureza humana)

Qual é a relação do homem com a natureza? (orientação homem- 
natureza)

Qual é o foco temporal da vida humana? ( orientação temporal)

Qual é a modalidade da atividade humana? (orientação da atividade)

Qual é a modalidade da relação do homem com outros homens? 
(orientação relacional)

Os problemas enunciados no quadro 3 são tidos como constantes; 
surgem inevitavelmente da situação humana. As soluções encontradas para eles são 
variáveis, mas não de maneira ilimitada. A segunda suposição principal do esquema 
conceituai é a de que a variabilidade nas soluções é a variabilidade dentro de uma 
ordem de soluções possíveis. Os limites da variabilidade sugeridos como 
conceitualizações testáveis são as ordens de três pontos de cada uma das orientações 
principais dados no quadro 4.

Mutável Imutável
Homem Subjugado
pela Natureza

Passado
Ser
Linear

Mutável Imutável
Homem Dominando 
a Natureza
Futuro
Fazer
Individualista
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3.2.1 Dimensões

3.2.1.1 Natureza Humana

3.2.1.2 Homem-Natureza

O alvo do trabalho de Kluckhohn, F. foi desenvolver um esquema 
conceituai que permitirá uma ordenação sistemática das orientações de valor dentro 
da estrutura de problemas comuns-universais. Após a descrição dos tipos centrais de 
orientações de valor e as ordens de variabilidade possível, retomaremos o problema 
do dominante e variante.

Na natureza humana, há quatro divisões lógicas: má, nem bom nem 
má, neutra e boa. E isso parece, de fato, representar as distinções que são feitas pela 
sociedade. A natureza humana pode ser considerada mutável ou não, isto é, se ela 
pode alterar-se e aperfeiçoar-se. Kluckhohn, F. (1965:453) cita o exemplo da 
"...concepção americana a respeito da natureza humana. A orientação que herdaram 
de antepassados puritanos é ainda forte entre os americanos [ atenção que o texto é 
de 19531] de que a natureza humana é má, porém aperfeiçoável. O constante 
controle e a disciplina do eu são essenciais para que se alcance a verdadeira 
excelência e para que esta seja mantida, entretanto o perigo do retrocesso está 
sempre presente. Mas, hoje em dia, alguns inclinam-se à opinião de que a natureza 
humana é um mistura do bem e do mal’’.

e) Tanto no perfil dominante quanto nas variações, existe uma 
ordenação de preferências pelas alternativas; e

f) Nas sociedades que estão mudando, a ordem de preferência não 
ê clara”.

A questão está ligada à discussão sobre se a natureza - o ambiente total 
percebido - pode ser subjugada e controlada, se deve buscar a harmonia ou se deve 
ficar submetido à natureza. A autora cita como exemplo da submissão, o pastor 
hispânico-americano para quem há pouco ou nada a fazer se uma tempestade vem 
danificar suas pastagens ou destruir seus rebanhos. Ele simplesmente aceita como 
inevitável a fatalidade. Sua atitude diante da doença e da morte é a mesma atitude 
fatalista. Exemplificando a busca da harmonia cita o povo chinês, para o qual as 
forças naturais e o próprio homem são um todo harmonioso, sendo um o 
prolongamento das outras. Ilustrando o controle da natureza, aponta a característica 
dos norte-americanos para quem as forças da natureza são algo a ser vencido e posto 
a serviço dos seres humanos (p. 454)".
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3.2.1.3 Tempo

3.2.1.4 Atividade

A orientação para o Fazer está focada na tarefa, na eficiência e na 
descoberta. Sua característica mais particular é a demanda de ação, tendo em vista a 
realização e de acordo com padrões concebidos como exteriores ao indivíduo que 
age. O autojuízo, bem como o juízo dos outros, é feito em grande parte por meio da 
realização mensurável da ação. Os hispano-americanos podem ser citados como 
exemplo de orientação de Ser e os norte-americanos como de Fazer.

Este fator está ligado ao foco temporal da vida humana, de como as 
sociedades usam o tempo. Todas têm alguma concepção do passado, um presente e 
dão alguma espécie de atenção à dimensão temporal do futuro. Mas as sociedades 
diferem quanto à ênfase que dão num dado período e muito se pode dizer de uma 
sociedade com base nesta ênfase. Kluckhohn, F. compara "os hispano-americanos, 
que prestam pouca atenção ao que aconteceu no passado e encaram o futuro como 
um período vago e imprevisível, aos chineses, que punham a ênfase no passado. O 
culto dos antepassados e uma acentuada tradição de família eram manifestações 
dessa orientação, em contraposição aos norte-americanos, que dão realce ao futuro 
e consideram que os modos do passado não são bons simplesmente porque são 
passado e raramente se contentam com o presente (p. 456)

Culturas orientadas para o passado acreditam que os planos devem ser 
avaliados pelos costumes e tradições da sociedade e que a inovação e mudança são 
justificadas somente conforme as experiências passadas. Culturas orientadas para o 
futuro acreditam que planos devem ser avaliados pelo beneficio futuro a ser obtido de 
um projeto ou atividade específica. Pessoas orientadas para o futuro justificam a 
inovação e a mudança pelo futuro retomo económico e estão menos atentas aos 
costumes e tradições sociais e organizacionais passadas. Culturas que dão realce ao 
tempo presente prestam pouca atenção ao que aconteceu no passado e encaram o 
futuro como um período vago e extremamente imprevisível.

A orientação do Ser em Devir se preocupa com o que é "dado" na 
personalidade do ser humano, mas também com o que o ser humano pode realizar. 
Essa orientação tem a idéia de desenvolvimento. Há a concepção de que, se o 
indivíduo controlar seus impulsos e desejos "naturais", ele alcançará um estado de 
perfeição.

No sujeito orientado por Ser, a ação é orientada pelo desejo existente. 
A essência da orientação do Ser está em que acentua a expressão espontânea do que 
se concebe como "dado" na personalidade. Nesta orientação não há idéia de 
desenvolvimento, existe uma restrição ao que está disponível na personalidade do 
sujeito.
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3.2.1.5 Relacional

3.2.2 Orientação Dominante e Variante

Até agora, na discussão das principais orientações mostrou-se que 
diferentes sociedades fazem diferentes seleções entre as possíveis soluções de 
problemas humanos comuns. Entretanto, é posição fundamental desta abordagem o 
fato de que todas as dimensões de todas as orientações estão presentes em todas as 
ocasiões, na estrutura-modelo de toda sociedade. Para Kluckhohn, F. o sistema de 
orientação de valor não é concebido como um sistema único de orientações 
dominantes

É a definição da relação do homem com outros homens. Esta 
orientação tem três subdivisões: a individualista, a colateral e a hierárquica ou linear.

Se a orientação dominante é a individualista e as outras duas são 
interpretadas segundo esta, as metas individuais terão prioridade sobre as metas do 
grupo colateral ou do linear. Os individualistas usam suas características pessoais e 
realizações para defini-los e valorizam o bem-estar pessoal sobre o do grupo.

Quando a relação colateral é dominante, as metas ou o bem-estar do 
grupo lateralmente prolongado têm prioridade para os indivíduos. Neste caso, o 
grupo é considerado moderadamente independente de outros grupos assemelhados e a 
questão da continuidade através do tempo não é crítica.

No caso de a orientação hierárquica ou linear ser mais acentuada, a 
prioridade é para as metas do grupo para as quais se volta a preocupação primária dos 
indivíduos, mas há o fator adicional de que uma das metas mais importantes é a 
continuidade através do tempo. O linear enfatiza a hierarquia e a tradição como base 
da autoridade. O linear se define como membro de um clã ou comunidade e considera 
o bem-estar coletivo mais importante.

A compreensão da dinâmica de uma sociedade se dá por saber o que é 
dominante assim como pelas orientações variantes. "Que existam indivíduos e grupos 
inteiros de indivíduos que vivem de acordo com modelos que expressam orientações 
variantes e não dominante mente acentuadas é, assegura-se, essencial à manutenção 
da sociedade. Os valores variantes são, pois, não apenas permitidos, mas realmente 
exigidos (Kluckhohn, F., op. cit., p.461)".

Kluckhohn, F. faz uma distinção entre comportamento desviante, que 
provoca sanções de seu grupo, e o comportamento baseado pela orientação variante, 
que é aceito e freqúentemente exigido, até onde interessa o sistema social total.
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3.2.3 Orientação de Valor e Modernidade

Modernidade

Relacional - Correlação

Natureza Humana - Mutável

Homem-Natureza - Dominando

Atividade - Fazer

Tempo - Futuro

Associando o conceito de modernidade descrito por Inkeles e Smith ao 
de orientação de valor, podemos montar um quadro (quadro 5), mostrando as 
orientações de valor de um homem moderno.

Cidadão informado e participante, independente 
das forças tradicionais de autoridades (padres e 
pessoas mais velhas). Disposto a aceitar 
mudanças e aberto à mudança sistemática.

Possui um acentuado sentido de eficácia 
pessoal, que se reflete na crença de que, 
sozinho ou em conjunto com os outros, pode 
tomar medidas que afetem o curso de sua vida.

Está disposto a novas experiências e idéias, o 
que se reflete no interesse pelas inovações 
técnicas, na sua disposição de conhecer 
estranhos e em permitir que as mulheres 
aproveitem as oportunidades que se 
apresentam fora dos limites do lar.

QUADRO 5. Comparativo do modelo de modernidade e orientação de valor.
Orientações de valor
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4. PLANEJAMENTO DA PESQUISA

4.1 PROBLEMA DE PESQUISA

V|£3 9

Em que pese a literatura abrangente sobre métodos de estudo e 
identificação de cultura organizacional, o objetivo deste trabalho é contribuir para o 
desenvolvimento de um instrumento que facilite a identificação da cultura de uma 
organização. Esse trabalho se diferencia dos demais por utilizar um instrumento 
quantitativo, quando é comum o uso de métodos qualitativos nos estudos de cultura. 
As razões que nos levaram à utilização de um instrumento quantitativo foram:

obter um conjunto de dados que possibilite a comparação de 
diferentes organizações. Essa razão está relacionada com a 
possibilidade do desenvolvimento de estudos interculturais e 
sobretudo da análise da probabilidade de sucesso que uma 
organização pode ter na implementação de uma vantagem 
competitiva que ela "vai copiar" de outra, pois, com a 
compreensão da cultura organizacional, temos a possibilidade 
de relativizar as teorias e modelos de administração adotados 
por outras empresas e por outros países;

- a facilidade de pesquisar empregados de uma empresa com 
instrumentos que demandem somente papel e lápis, em razão 
das limitações de tempo, recursos materiais e humanos e 
políticas organizacionais existentes atualmente;

- e por último, mas não menos importante, a possibilidade de 
identificar a visão dos participantes de uma organização e 
mapear as tendências e incoerências existentes o que facilitará 
o estudo qualitativo de cultura organizacional.
Como se pode depreender do exposto, não pretendemos entrar na 

discussão - abordagens qualitativas versus quantitativas pois cada qual tem um 
conjunto de vantagens, entretanto essas vantagens não são gratuitas, uma vantagem 
ocorre em detrimento de outra. No nosso entendimento, o método que reune a maior

As contribuições que o conceito de cultura tem propiciado para a 
Administração são incontestáveis e a questão que tem se tomado crítica para sua 
utilização na prática da Administração tem sido a capacidade dos profissionais de 
desvendá-la.
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4.2 OBJETIVOS GERAIS

Paralelamente ao trabalho de identificação dos pressupostos básicos, 
identificamos alguns antecedentes da cultura organizacional. Ao contrário dos 
trabalhos que tratam a cultura como uma variável independente que explica 
caracteristicas e práticas organizacionais, neste trabalho a cultura organizacional será 
tratada como variável dependente.

Como já mencionamos, o objetivo deste trabalho é contribuir com um 
instrumento para a identificação da cultura organizacional baseado no conceito de 
pressupostos básicos criado por Schein (1984) e analisar a associação desses 
pressupostos com algumas variáveis demográficas. O questionário é uma adaptação 
do desenvolvido por Kluckhohn e Strodbeck (1961), a proposta é identificar o 
conjunto de “pressupostos básicos ” dos empregados de duas organizações o que vai 
possibilitar:

a) a compreensão dos critérios utilizados no processo de tomada 
de decisão em cada organização e, conseqúentemente, o 
entendimento das políticas organizacionais (Adler, 1986);

b) a comparação de duas organizações.

possibilidade de sucesso na identificação da cultura de uma organização é o de 
triangulação, por combinar diversas metodologias no estudo de um mesmo fenômeno 
( vide discussão exposta no segundo capitulo).

E no escopo da proposta de triangulação que se insere este trabalho. 
Desenvolver um questionário que propicie ao pesquisador uma visão do nativo - 
objetiva e quantitativa - que possa facilitar e proporcionar ao pesquisador um quadro 
de referência para o trabalho de campo além de obter a vantagem de melhorar o foco 
e clareza do trabalho de campo.

Entretanto, este trabalho não vai se limitar a contribuir na identificação 
da cultura de uma organização. Certamente o administrador está interessado descobrir 
a cultura de sua organização para em seguida, conseguir reconhecer os fatores 
consequentes dessa cultura que possibilitará tomar as decisões adequadas sobre 
estratégias e gestão, entretanto, os fatores antecedentes são igualmente importantes, 
pois permitem o gerenciamento da cultura organizacional. A compreensão dos fatores 
antecedentes será mediado pelo processo de socialização, no primeiro caso pela 
socialização organizacional e no segundo, pela socialização feita pela sociedade.

Essa separação procura confirmar a afirmação feita por Schein (1984) 
de que "os paradigmas culturais são versões adaptadas de paradigmas culturais mais 
amplos (p 5)" que vai ao encontro das conclusões de um estudo sobre cultura, 
organizacional realizado por Hofstede e outros (1990), em vinte estabelecimentos de 
dez diferentes organizações em dois países. O autor afirma que "...culturas 
organizacionais refletem a nacionalidade, caracteristicas demográficas dos 
empregados e gerentes, o tipo de indústria e mercado..”..
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4.3 HIPÓTESES DA PESQUISA

4.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA

Ho,3: A variável Tempo de Casa é independente das escolhas das 
■ orientações de valor dominante.

Baseado na teoria de orientação de valor e na teoria de socialização, 
serão testadas e analisadas as seguintes hipóteses:

Ho, 1 Não existiria uma regularidade nas escolhas das orientações de 
valor dominantes em cada empresa.

Ho,4: A variável Quantidade de Promoções é independente das 
escolhas das orientações de valor dominante.

Ho,5: A variável Escolaridade é independente das escolhas das 
orientações de valor dominante.

Ho,2: As escolhas das orientações de valor dominantes de duas 
empresas de setores industriais distintos, situadas na região do interior do 
estado de São Paulo são comuns.

Selecionamos um conjunto de variáveis - idade, tempo de casa, cargo, 
experiência profissional, área funcional, quantidade de promoções, local onde viveu a 
infância e escolaridade- que estão relacionadas ao processo de socialização do 
indivíduo (Van Maanen e Schein, 1979; Inkeles e Smith, 1981).

Essa análise dos antecedentes é coerente com os estudos de valores 
realizados por Rokeach (1973) que observava que se pode esperar reduções na 
variabilidade dos valores dentro de uma cultura como resultado da socialização por 
instituições sociais, similaridades de sexo, idade, classe, raça, criação religiosa, 
orientação política, entre outras. Com o mesmo objetivo, algumas variáveis serão 
controladas, para identificar a associação de alguns fatores de socialização com as 
orientações de valor dominantes.

Assim, os resultados dessa análise possibilitarão:
a) identificar a influência dos fatores de socialização organizacional na 

variabilidade das orientações de valor.
b) identificar a influência de fatores de socialização geral na escolha 

das orientações de valor.

O instrumento é uma adaptação do questionário criado por Kluckhohn, 
F. O questionário original descreve uma situação típica de vida para a maioria das 
sociedades rurais e propõe alternativas de solução para o problema apresentado,



36

Questionário Atuai

5 4

5 4

6Atividade 6

2

[ TotalTotal 23

Natureza
Humana

não foi 
utilizado

3 (Mal. Bem e Mistura 
Bem e Mal)
2 (Mutável e Imutável)

Orientação
Relacional

Homem- 
Natureza
Tempo

QUADRO 6. Questionário Original comparado com Atual
Questionário Original

______Alternativas
3 (Hierárquica, Colateral e
Individualista___________
3 (Submetido. Harmonia e
Dominando)____________
3 (Passado. Presente e
Futuro)________________
2 (Ser e Fazer)

2
22

______ Alternativas_____
3 (Hierárquica. Colateral e 
Individualista___________
3 (Submetido. Harmonia e
Dominando)____________
3 (Passado. Presente e
Futuro)________________
2 (Ser e Fazer)

Orientação
Relacionai 
(REL)_______
Homem- 
Natureza (HN) 
Tempo 
(TEMP) 
Atividade 
(ATIV)______
Natureza 
Humana (NH)

Itens 
4

Itens
7

O questionário atual mantém a estrutura básica do original, 
conservando situações típicas e propondo alternativas de solução que devem ser 
escolhidas obrigatoriamente. Ressaltamos que adaptamos as situações tipicamente 
rurais para situações urbanas (figura 5). AJgumas situações, entretanto, são as mesmas 
criadas por Kluckhohn, F.

O questionário teve três alterações importantes: (1) a inclusão da 
intensidade da concordância do respondente com a alternativa escolhida, que pretende 
ser utilizado como critério para desempate entre alternativas; critica feita por 
Robinson e Shaver (1976); e (2) a inclusão de quatro itens para a orientação Natureza 
Humana. Com a inclusão desses quatro itens, reduzimos alguns itens do questionário 
original, especificamente um da orientação Homem-Natureza, um de Tempo e três da 
Relacional (Quadro 6).

O questionário foi testado em um estudo realizado (Shinyashiki e 
Siqueira, 1993) junto a 156 estudantes de quatro faculdades da USP, campus de São 
Paulo, onde foi possível verificar a validade e fidedignidade do instrumento.

alternativas estas que derivam teoricamente da orientação de valor em foco. O 
questionário original foi aplicado por meio de entrevistas pessoais.

O instrumento foi criado para o teste das diferenças e similaridades na 
ordenação das alternativas de orientação de valor de cinco culturas. Ele está 
organizado em 23 itens, distribuídos entre as orientações da seguinte forma: 
orientação de valor relacional - sete itens; orientação de valor homem-natureza e 
tempo - cinco itens cada; orientação de valor atividade, seis itens. Os itens usados 
para testar orientações relacional, homem-natureza e tempo são em número de três. 
Os itens criados para avaliar a orientação de valor atividade buscam a diferença 
somente entre a orientação Ser e Fazer No questionário original não existe item para 
a orientação Natureza do Homem.
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A.

B.

O questionário é apresentado no anexo 2.

4.5 AMOSTRA

Para testar o instrumento de pesquisa, selecionamos duas empresas no 
interior do estado de São Paulo, com atividades bastante distintas. Uma delas é uma 
agroindústria de capital nacional familiar e a outra é uma indústria nacional de bens de 
capital.

2.1 - Qual a maneira que lhe parece melhor ? ( ) A ()B ( ) C
2.2 - A resposta antenor corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Distante do que eu penso
2.3 - Qual das outras duas maneiras lhe parece melhor? ( ) A ( )B( ) C
2.4 - Qual maneira você acredita que a maioria das pessoas daqui escolheria como a melhor?

( ) A ( ) B ( ) C

1. Sexo
2. Idade
3. Área funcional da empresa
4. Cargo
5. Tempo de casa
6. Quantidade de promoções
7. Número de empresas em que trabalhou
8. Onde morou na infância
9. Escolaridade

O que nos levou a escolher empresas tão distintas foi facilitar o teste 
do instrumento de pesquisa. O questionário foi distribuído a empregados de diferentes 
níveis hierárquicos e tempo de casa nas duas empresas. De cada uma foram escolhidas 
três áreas organizacionais de modo, a facilitar a identificação de uma eventual 
diferença de orientação (Lawrence e Lorsch, 1973). Foram distribuídos 150 
questionários na empresa agroindustrial que chamaremos de AGRO, e 400 na 
indústria nacional, que chamaremos de IND.

As seguintes variáveis de controle fazem parte da folha de rosto do 
questionário.

FIGURA 5 Questão número 2 do questionário.
2 - Preparação de um plano

Quando um grupo tem que preparar um plano, por exemplo decidir sobre a realização de um projeto, há três 
maneiras de decidir.
Há grupos que acreditam que é melhor quando alguma pessoa importante, como o chefe ou o próprio patrão, decide os 
planos. Todos geralmente aceitam o que eles dizem sem muita discussão, já que eles estão acostumados a decidir tais coisas 
e são os que têm mais experiência.
Há outros grupos em que a maior parte das pessoas participa da elaboração dos planos. Muitas pessoas têm opinião e 
discutem durante muito tempo, mas nada é feito antes que a maioria chegue a um acordo sobre o que é melhor fazer.

C. Há alguns grupos que acreditam que é melhor que cada pessoa tenha sua própria opinião e a sustente. O assunto é decidido 
pelo voto. O grupo faz o que a maioria das pessoas quer, mesmo que ainda existam pessoas que discordem e se oponham ao 
projeto.
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De certo modo, as conclusões deste estudo sofrem essa limitação. Elas 
se aplicam parcialmente a essas empresas e especificamente aos departamentos 
estudados, não se tendo garantias de generalização dos resultados para outras 
empresas nos setores estudados.

Houve uma restrição quanto à escolaridade dos participantes, pois 
como o questionário deve ser respondido pessoalmente, uma escolaridade minima é 
necessária. Essa exigência afetou mais intensamente a AGRO que tem pessoal com 
baixa ou nenhuma escolaridade, que a IND com todo o seu quadro de pessoal 
alfabetizado.

As áreas foram convidadas a participar da pesquisa pela área de 
Recursos Humanos, sendo que cada setor (produção, engenharia, administração na 
IND; produção, administração e agrícola na AGRO) enviou um representante para 
uma reunião quando foram apresentados o objetivo e o material de pesquisa e 
solicitado que cada estrato da população (cargo, idade e tempo de casa) estivesse 
representado na distribuição dos questionários em cada setor. O preenchimento era 
voluntário. Após o preenchimento, os questionários foram devolvidos à área de 
Recursos Humanos.

Aqui, cabe uma observação sobre a amostra. Teoricamente, a amostra 
é uma parte da população que possibilita a inferência estatística, isto é, chegar a 
conclusões sobre a população baseando-se em informações contidas na amostra; a 
validade dos resultados, portanto, fundamenta-se no pressuposto de que uma amostra 
randômica foi utilizada.

No caso deste trabalho, a possibilidade de desenhar uma amostra 
randômica foi reduzida. Conseguiu-se estabelecer um número de questionários a ser 
distribuído, mas em virtude de o preenchimento ser voluntário deparamos com uina 
série de problemas: a) alguns gerentes não permitiram o preenchimento do 
questionário em suas áreas, e seus departamentos não foram acessados; b) alguns 
funcionários não quiseram preencher o questionário, e nada pôde ser feito em 
contrário; c) o questionário demandava escolaridade para ser preenchido, e parte da 
população não tinha instrução suficiente e d) por último, mas não menos importante, 
o preenchimento do questionário toma tempo, e muitas áreas não concordaram em 
liberar tempo dos seus funcionários em virtude da carga de trabalho. Tudo isso trouxe 
limitações para a inferência estatística e a extensão das conclusões para a população, 
entretanto essa situação não é um caso isolado. Daniel (1978:3) comenta que :

"muitas das amostras utilizadas em estudos científicos não são 
randômicas ("pacientes internados no primeiro trimestre do ano" 
ou "alunos do primeiro ano da escola X" ou voluntários 
saudáveis"). Os pesquisadores usam essas amostras porque elas 
estão disponíveis e convenientes. Entretanto podemos raciocinar 
da seguinte forma para podermos fazer uso delas: examinar a 
natureza da população da qual a amostra pode ser considerada 
randômica. Ex.: se uma amostra consiste em alunos do primeiro 
grau de uma escola suburbana de classe média, talvez a amostra 
possa ser considerada randômica para todos os alunos da primeira 
série frequentando escolas em vizinhanças semelhantes. "
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4.6 MÉTODO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

4.6.1 Testes Não-Paramétricos

As primeiras técnicas de inferência que surgiram foram as técnicas 
paramétricas, que faziam muitas suposições acerca da natureza da população da qual 
os dados foram retirados. Essas técnicas exigem certas condições sobre o parâmetro 
da população da qual a amostra foi retirada:

Os procedimentos de inferência estatística nos possibilitam determinar, 
por intermédio da probabilidade, se as diferenças observadas entre duas amostras 
ocorreram por acaso ou se são tão grandes que significam que vieram de populações 
diferentes.

a) as observações devem ser independentes entre si;

b) as distribuições devem fazer parte de uma população 
normalmente distribuída com média zero e variância igual a 1;

c) as variáveis devem ser medidas pelo menos por escala de 
intervalo, de modo que se possam usar as operações 
aritméticas.
Posteriormente se observou o desenvolvimento de um grande número 

de técnicas de inferência que não fazem suposições rígidas nem numerosas sobre os 
parâmetros. Essas distribuições livres ou técnicas não paramétricas permitem tirar 
conclusões sobre as quais se fazem menos restrições.

As provas estatísticas não paramétricas não requerem medições fortes 
como as paramétricas, a maioria das provas se aplica a dados em escala ordinal e 
algumas se aplicam a dados em escala nominal.

Segundo Siegel (1975: 53-54), os testes não paramétricos têm as 
seguintes vantagens:

Probabilidades obtidas de testes não paramétricos são 
probabilidades exatas (exceto no caso de grandes amostras, quando 
aproximações excelentes estão disponíveis);
2. Existem provas estatísticas não paramétricas adequadas para 
tratar amostras feitas tomando-se por base observações de diversas 
populações;
3. As provas estatísticas não paramétricas são úteis para tratar 
dados que estão originalmente em posições, assim como dados cujas 
pontuações têm a força de posições. Isto é, o pesquisador somente 
pode afirmar que um de seus sujeitos tem um pouco mais de uma 
característica que o outro, mas sem especificar a quantidade.
4. Métodos não paramétricos são úteis para dados 
classificatórios, medidos em escala nominal. Nenhuma técnica 
paramétrica se aplica a tais dados “.
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4.6.2 Problemas de Análise

4.6.2.1 Regularidades entre os Indivíduos de uma Empresa

A estrutura da análise está centrada em três problemas:

a) a existência de regularidade na orientação de valor dominante 
dentro de cada empresa;

b) a existência de diferença nos padrões de orientação de valor 
dominante entre as empresas; e

c) a existência de alguma explicação pelas variáveis de controle 
desses padrões de orientação de valor dominante.

Krauth (1988:5-6) faz crítica contundente ao uso generalizado dos 
métodos paramétricos, em particular aos testes t e F de análise de variância. A 
pressuposição de que esses testes são suficientemente robustos para suportar a 
violação do pressuposto de distribuição normal exigido pelos testes paramétricos está 
baseada em alguns estudos antigos, decorrendo dois problemas básicos para a 
interpretação e generalização dos resultados: primeiro, tais estudos são apenas poucos 
casos de uma infinidade de situações possíveis de serem investigadas e, segundo, o 
critério de robustez depende do parâmetro que se usa para definir robustez. Estudos 
com uso extensivo de computador têm mostrado muitas situações para as quais a 
média aritmética não é uma estimativa robusta da média da população, e os testes t e 
F são baseados nestas médias. Além do pressuposto da normalidade, outro 
pressuposto desprezado é o da necessidade mínima de escala de intervalo, onde 
muitas vezes se utiliza a escala ordinal como se fosse intervalar.

Na escolha do método de análise devem-se considerar a maneira como 
a amostra de valores foi extraída, a natureza da população e o tipo de escala utilizado. 
Todos esses fatores intervêm na escolha da técnica estatística mais adequada (Siegel, 
1975-38). No caso desta pesquisa, considerando que foi utilizada a escala nominal 
para mensurar as variáveis do estudo, assim como o desconhecimento da distribuição 
e variância da população, a escolha recaiu sobre as técnicas não paramétricas. Essas 
técnicas são também particularmente úteis em pesquisa exploratória, quando o 
pesquisador não sabe muito sobre o tipo de distribuição que está sendo amostrada 
(Snedecor; Cochran, 1967:120).

A primeira questão a ser resolvida é se os indivíduos de uma empresa, 
ao escolherem as alternativas de um conjunto de questões, preferiram alguma 
orientação dominante. A solução encontrada foi verificar, para cada indivíduo, a 
quantidade de escolhas em primeiro lugar de uma alternativa nos itens de uma 
orientação de valor. Com base na frequência, definimos um padrão de preferência do 
respondente naquela orientação. Nos casos em que houve empate entre uma 
alternativa e outra, forçamos o desempate, levando em conta a resposta dada à 
questão da intensidade da concordância do respondente com a alternativa.
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A segunda questão a ser resolvida é a da orientação dominante no 
grupo todo. Cada indivíduo tem sua orientação dominante estabelecida pelo processo 
anterior, entretanto queremos saber se existe uma orientação predominante dentro do 
grupo. A prova do %2 é adequada para analisar estes dados. A técnica pode provar a 
existência de uma diferença significativa entre o número observado de respostas de 
cada orientação e o número esperado. Nesse caso, estabelecemos duas hipóteses. A 
primeira, chamada de hipótese de nulidade, que diz que p=q^0, isto é, p=q, e a 
segunda, denominada hipótese alternativa, diz que p-q*0, ou seja p*q. E claro que, 
sendo as duas hipóteses contraditórias, elas não poderão ser simultaneamente 
verdadeiras. Assim, se Ho for aceita como verdadeira , passamos a aceitar que as 
diferenças entre as proporções observadas e esperadas no experimento devem ser 
consideradas como um desvio casual. Se Ho for rejeitada, isso significará que as 
diferenças são um desvio significativo (Siegel,1975); Beiguelman, 1991; SPSS ;

A intensidade da concordância foi uma alteração feita no questionário 
original, que tinha o objetivo de forçar desempate. Para cada escolha foi perguntado 
se aquela alternativa escolhida representava exatamente sua opinião ou era a que mais 
se aproximava (ver item 2 do questionário). Para desempate, a alternativa que 
representava exatamente a opinião do respondente tinha mais valor que a alternativa 
que apenas se aproximava da sua opinião.

As respostas no quadro 7 permitem exemplificar o processo utilizado. 
As preferências colocadas nas colunas "Escolha" são tabuladas . Como são quatro 
questões e três alternativas só teríamos problemas quando duas alternativas tivessem 
duas escolhas cada uma, como no questionário n° 2 - nesse caso desempatado pela 
intensidade da concordância. Quando houve empate na intensidade da concordância, 
atribuiu-se o valor 4, sinalizando um estado indefinido, não havendo uma preferência 
por uma orientação de valor, vide questionário n° 12, da quadro 7.

QUADRO 7. Exemplo da preferência dos empregados da IN D nas questões de 
orientação de valor - Tempo

Escolha
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4.6.2.2. Diferença nos Padrões de Orientação de Valor entre Empresas

Quantidades de Itens

4.6.2.3. Explicação das Orientações de Valor pelas Variáveis de Controle

Aqui, utilizamos a técnica aplicada por Strodtbeck no estudo original. 
Comparamos as empresas, calculando as médias de cada empresa para cada dimensão 
e verificamos se as orientações de valor são significativamente diferentes.

Tomemos como exemplo a preferência de uma empresa comparada 
com outra na dimensão Atividade, nas posições Ser e Fazer. Contou-se o número de 
vezes que ocorreu a resposta "Ser>Fazer" de cada empregado da empresa nos quatro 
itens que avaliam esta orientação de valor. Os escores variam entre 0 (nenhuma 
resposta "Ser>Fazer”) e 6 (todas as respostas "Ser>Fazer"). Um escore médio de 3 
significa a mesma preferência pelas alternativas Ser e Fazer. A quadro 8 mostra a 
quantidade de itens e o número de alternativas em cada item.

QUADRO 8. Quantidades de questões e número de alternativas em cada questão 
Variáveis

Natureza Humana 
Mutabilidade 
Homem Natureza 
Tempo__________
Atividade________
Relacional

2 
3 
4_
4 
£ 
4

Número de 
Alternativas 

3 
2 
3 
3 
2 
3

Para verificar as hipóteses 3, 4 e 5 utilizamos tabelas cruzadas das 
variáveis tempo de casa, promoções e escolaridade com as preferências para cada 
orientação de valor: Natureza Humana, Atividade, Tempo, Relacional e Relação 
Homem Natureza. Como são variáveis discretas, um caminho é agrupar a frequência 
das escolhas e comparar com as variáveis de controle. Podemos utilizar o teste do 
qui-quadrado para testar a associação. Formulamos a hipótese nula de que as 
variáveis de controle e as preferências de orientação de valor são independentes, o

Fonseca e Martins, 1992, Daniel, 1978 e Vessereau, 1965). O uso da prova de tf não 
é muito potente (Siegel, 1975:69) entretanto quando se usa uma medição nominal e 
os dados estão conformados por categorias inerentemente discretas, a noção de 
potência-eficiência da prova tf não tem importância; em tais casos não existe prova 
paramétrica adequada.

Para verificar se as diferenças entre médias são significativas, 
utilizamos o teste U de Mann Whitney . Este teste foi escolhido pelo seu maior poder 
de rejeitar a hipótese nula do que a prova da Mediana, pois leva em conta o valor do 
posto de cada observação, e não apenas a sua posição em relação à mediana (Siegel, 
1975:140).
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que significa que não existe associação entre a variável de controle e a preferência por 
uma orientação de valor.

Se existir nenhuma diferença na amostra entre as preferências de 
orientação de valor das pessoas que têm pouco tempo de casa ou muito tempo de 
casa (como exemplo), a diferença entre as frequências esperadas e observadas deve 
ser muito pequena e quando isto é verdade a estatística do qui-quadrado não é muito 
grande. Por outro lado, se as discrepâncias entre as frequências esperadas e 
observadas forem muito grandes, a estatística do qui-quadrado será grande. Em geral, 
valores grandes do qui-quadrado ocorrem quando os resultados das amostras diferem 
daqueles previstos pela hipótese nula.

Entretanto, segundo Norusis (1988:281), a estatística do qui-quadrado 
proporciona pouca informação sobre a força e o tipo de associação entre duas 
variáveis e sugere o uso das estatísticas para quantificar a força e a natureza da 
relação entre duas variáveis que são chamadas de medidas de associação.

A autora lembra que, quando se tem variáveis nominais, pouco pode 
ser dito sobre sua relação e nada pode ser dito sobre a direção da associação, pois, se 
as categorias das variáveis não têm uma ordem, não faz sentido dizer que elas estão 
associadas numa direção ou noutra. Tudo o que se pode fazer é tentar medir a força 
da associação. Das medidas de associação disponíveis no SPSS utilizamos as 
seguintes estatísticas que procuram minimizar a influência do tamanho da amostra e 
do graus de liberdade assim como procuram restringir a amplitude dos valores da 
medida entre 0 e 1.

a) coeficiente de contingência;
b) lambda de Goodman e Kruskal, essa última é uma alternativa as 

medidas baseadas no qui-quadrado que o caso do coeficiente de contingência. O 
lambda é baseado na idéia da redução proporcional no erro.

Vale ressaltar que, quando duas variáveis são associadas, saber o valor 
de uma variável é útil para prognosticar o valor da outra ;entretanto, cabe ressaltar 
que a existência de associação entre duas variáveis não significa que uma causa a 
outra.

Além de testar a associação de algumas variáveis de controle, era 
necessário compreender a interação de todas as variáveis de controle com as escolhas 
de orientação de valor. Para esta análise, utilizamos o programa CHAID (Chi-square 
Automatic Interactions Detector) que opera junto com o SPSS for Windows. CHAID 
realiza uma modelagem de segmentação, uma aplicação estatística relativamente nova 
que é útil em qualquer situação cujo objetivo é dividir a população em segmentos que 
são diferentes segundo algum critério. CHAID divide a população em dois ou mais 
grupos distintos baseados no fator com melhor capacidade de predizer uma variável 
dependente. Em seguida, divide cada um desses grupos em subgrupos menores, 
baseados em outras variáveis preditoras.

Os segmentos criados pelo CHAID são mutuamente exclusivos e 
exaustivos, isto é, os segmentos não têm interseção e cada unidade da amostra é 
contida exatamente em um segmento. Os segmentos são definidos pela combinação 
das variáveis prognosticadoras e pode-se classificar cada caso em um segmento 
apropriado ao saber a categoria dos prognosticadores.
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CHATD tem alguma semelhança com a análise de cluster. Os dois 
dividem uma população em subgrupos, mas somente o CHAID usa uma variável 
dependente com critério para formar os subgrupos; portanto, os segmentos do 
CHAID são criados para predizer a variável dependente, ao passo que os clusters não 
o são. A análise de segmentação é uma técnica mais apropriada do que a análise de 
clusters quando o objetivo é produzir grupos que prognostiquem algum critério de 
variável dependente.

Esta técnica evita o trabalho do pesquisador de ficar verificando 
dezenas de tabelas de cruzamento de variáveis para identificar aquelas que são 
estatisticamente mais significantes. CHAID mostra os subgrupos finais (segmentos) 
de modo bastante fácil de entender por meio de diagrama. Cabe uma ressalva à análise 
produzida pelo CHAID: como as variáveis dependentes não são dicotômicas, os 
escores de probabilidade de prognóstico não foram considerados; somente se levou 
em conta a relação entre as variáveis e os fatores.



5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA

5.1.1 Características das Empresas

5.1.2 Características da Amostra

Obtivemos 255 questionários da indústria (IND) e 82 da agroindústria 
(AGRO). A tabela 1 descreve as características das pessoas que participaram da 
amostra. As empresas escolhidas têm uma população predominantemente masculina. 
A primeira empresa tem, praticamente, toda população alfabetizada ao passo que as 
pessoas na AGRO, pela própria característica do negócio, tem escolaridade bastante 
baixa. A maioria dos respondentes viveu a infancia no interior do estado.

A idade média é de 34,4 anos. O tempo de casa é alto, em média de 9,8 
anos. As pessoas tiveram poucos empregos antes do atual (média=l,8) e alguma 
possibilidade de carreira dentro da empresa (média de 1,5 promoção). Na AGRO, a 
idade média é menor (28 anos) e o tempo de casa médio é de 6,5 anos. Na IND a 
idade média é de 34,8 anos e o tempo médio é de 10,5 anos. As pessoas na IND 
experimentaram três vezes mais promoções que as pessoas da AGRO. As pessoas na 
AGRO tiveram menos empregos anteriores (1,3 contra 2).

A AGRO tem maior participação de cargos menos qualificados na 
amostra, enquanto que na IND a participação de engenheiros e chefias chega a 43%.

A AGRO é uma agroindústria que tem um fluxo de produção contínuo 
e sazonal, ao passo que a IND é uma indústria de bens de capital que trabalha por 
encomenda. Uma utiliza tecnologia simples e madura ao passo que a outra tem 
tecnologia mais complexa e menos madura. Numa os produtos têm baixa 
diferenciação, ciclo de vida longo e um marketing mix pobre, ao passo que a outra 
tem produtos diferenciados, com marketing mix mais rico e ciclo de vida mais curto. 
No tocante ao mercado, uma atua no mercado nacional, com preços estáveis 
determinados pelo governo e a outra tem um mercado internacional e preços mais 
competitivos. Tanto numa quanto na outra há uma grande interferência do Estado no 
negócio, em que pese o fato de uma ser privada e outra estatal.
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TABELA 1. Características da Amostra por empresa.

Características
%n n

30 36.6

81.7
18.3

Empresa (continua) 
IND

37
130
35

107
36
60
49

246
9

22 
159
22
47

2 
50 
103 
98

1
34
41
46
23 
109

48
58
50
42
40

42
60
62
43
42

53
82
69
51

42.5
14.3
23.8
19.4

0 8
19.8
40,7
38 7

0 4
13.4
16,1
18.1
9.1
42.9

8.8
63.6
8.8
18.8

16.5
23.5
24,3
16.9
16.5

20.2
24.4
21.0
17.6
16.8

96.5
3.5

47
16 
8
1

67
15

21
31

30
23
19
6

25
23
24
9

1
78 
1

23
20
16
11
7

39
21
4
5
2

13
15
15
11
13
15

25.6
37.8

65.3
22.2
11.1
1.4

54,9
29.6
5.6
7.0
2.8

28.0
24,4
19.5
13.4
8 5

1.3
97.5
1.3

15 9
18.3
18.3
13.4
15.9
18.3

20.8
32.2
27.1
20.0

18.3
64,4
17.3

38.5
29 5
24 4
7.7

30 9
28 4
29.6
11.1

Para melhor compreensão, faremos um breve comentário sobre a 
classificação dos cargos e áreas pesquisadas. Diante da diversidade de áreas e cargos, 
houve alguma perda para agrupar as áreas e cargos. Na categoria de serviços 
incluímos as áreas de restaurante, segurança, administração, vendas. Na Produção,

_________ Sexo________  
Masculino____________
Feminino______________

_________Idade________  
< 30 anos____________
30 a 35 anos__________
36 a 40 anos__________
> de 40 anos__________

_____ Escolaridade
Primário______________
Ginásio_______________
Colégio_______________
Faculdade_____________

Tempo de Casa
1 a 2 anos____________
3 a 4 anos____________
5 a 6 anos_____________
7 a 8 anos_____________
9 a 10 anos___________
Mais de 10 anos_______

Viveu a Infância
SP - Capital___________
SP - Interior___________
Outros Estados - Capital 
Outros Estados - Interior

Quantidade de
_____ Empregos______

Unico_________________
Um___________________
Dois__________________
Trés__________________
Mais de 3_____________

______ Promoção______  
Nenhuma_____________
Uma__________________
Duas_________________
Trés__________________
Mais de 3_____________

Area Funcional
Serviços______________
Produção_____________
Engenharia____________
Agrícola_______________
________ Cargo________  
Operário______________
T écnico/Administrativo
Chefia________________
Engenheiro

AGRO
%
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5.2 TESTE DAS HIPÓTESES

Estatística

5.2.1 H o,l: Não existiria uma regularidade nas escolhas das orientações de 
valor dominantes em cada empresa.

Após identificar a preferência dos indivíduos para cada dimensão da 
orientação de valor (vide método no item 4.6.2.1), montamos a tabela 2 que agrupa as 
escolhas por orientação de valor por empresa.

As preferências das diversas variáveis parecem ser bem marcantes; 
entretanto, utilizando a técnica do qui-quadrado, testamos a hipótese de nulidade, isto 
é, não há diferença entre o número esperado de escolhas e o observado, quaisquer 
diferenças são variações meramente casuais.

Utilizando os métodos descritos no item 4.6 - Método de Análise 
analisamos cada uma das hipóteses formuladas.

carpintaria, transporte, manutenção, instalações industriais, usinagem, afiação, 
montagem entre outros. Na Engenharia, processo, técnica mecânica, métodos, 
engenharia, programação, laboratório entre outros. Na Agrícola estão as áreas 
agrícola (plantio, trato culturais e colheita) e pecuária.

Quanto aos cargos, classificamos como Operário, todos os cargos de 
produção qualificados e semiqualificados: eletricista, montador, chapeador, tapeceiro, 
ajustador, garçom, guarda, motorista, almoxarife, entre outros. Nos cargos 
Técnicos/Administrativos ficaram os analistas, técnico eletrónico, escriturário, 
secretário, programador, digitador, enfermeiro, professor, etc. As Chefias incluem 
todos os níveis de chefia: supervisor, encarregado, chefe e gerente. Como Engenheiro 
ficaram somente cargos com a denominação de engenheiros.
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AGRO

numero % •/.numero

A tabela 3 apresenta o resultado para a empresa AGRO

SignificánciaCasosDominanteOrientação

0.0088177Fazer

0,00003 sim26.390282Harmonia

0.00002 sim25.00078Bem

0.0196 sim15.444481Mutávd

nâo0.055125.797579Nâo há

smn0.034626.277377Presente

Orientação 
Dominante

Qui- 
quadrado 
6.8701

Atividade
Fazer______________
Ser________________
Indefinido__________

Homem-Natureza
Submissão________
Dominação________
Harmonia__________
indefinido__________

Natureza Humana
Imutável___________
Mutável___________
Indefinido__________

Natureza Humana
Mal_______________
Bem______________
Mistura____________
indefinido_________

_____ Relacionai
Hierárquico________
Colateral__________
Individual__________
Indefinido_________

_______ Tempo
Passado__________
Presente__________
Futuro____________
Indefinido

125
102
28

5
50
176
24

59
195
1

6 
98 
120 
31

49 0
40 0
11 0

23.1
76 5 
0.4

11 0
56 5
30 6
2.0

50
27
5

30
51
1

61 0
32.9
6.1

6 1
39 0
36 6
18 3

Atividade:
Ser, Fazer e Indef*________
HomNat:
Subm, Domm, Harm e Indef
NatHum:
Mar, Bem, Mlx e Indef
NatHum:
Mutável, Imutável e Indef*
Relacional:
Hierar, Colater. Indiv e Indef*
Tempo:
Pass*, Pres, Fut e Indef

* As categorias assinaladas foram eliminadas por terem frequências pequenas.

9__
212
11
23

2.0
19 6
69 0
9 4

3.5
83.1
4 3
90

2 4
38 4
47 1
12 2

9
24
38
11

4
46
11
21

5
32
30
15

11 0
29 3
46 3
13 4

36.6
62 2
1 2

4 9
56 1
13 4
25.6

29 3
43 9
23 2
3.7

28
144
78
5

! 24 
l~36
| 19

Os testes mostram que hà preferência pelas escolhas e que elas não 
ocorrem por acaso, exceto para a orientação de valor relacional; nesse caso, a 
hipótese de nulidade não pode ser rejeitada.

TABELA 3 Qui-quadrado (teste de aderência) das orientações dominantes da AGRO.
Rejeita Ho 

(0.05) 
sim

TABELA 2. Distribuição das preferências das dimensões das orientações por empresa.

_________ Empresa 
Industria
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Dominante Casos gi Significância

Fazer 255 60.4471 2 0.0000

Harmonia 250 158.6240 2 0,0000 sim

Bem 255 461.4706 3 0,0000 sim

Mutável 254 72.8189 1 0.0000 sim

Colateral 250 81.2480 2 0.0000 sim

2Futuro 249 51.7831 0,0000 sim

* As categorias assinaladas foram eliminadas por terem frequências pequenas.

TABELA 5. Ordenação das orientações de valor por empresa.

Qui- 
quadrado

Concluindo, podemos afirmar que a hipótese de que não existiria uma 
regularidade nas escolhas das orientações de valor é rejeitada, pois é possível 
identificar um padrão de escolha em cada empresa, (tabela 5).

Rejeita 
Ho 

(0.05) 
simAtividade:

Ser, Fazer e Indef_____
HomNat:
Subm*, Domin, Harm e
Indef_________________
NatHum:
Mal, Bem, Mix e Indef
NatHum:
Mutável, Imutável e
Indef*________________
Relacional:
Hierar, Colater, Indiv e
Indef*________________
Tempo:
Pass*, Pres, Fut e Indef

Orientação de valor
Atividade_____________
Homem-Natureza
Natureza Humana 
Natureza Humana
Relacional____________
Tempo

Fazer 
Harmonia 
Mutável 
Bem 
Colateral 
Futuro

IND
49.0%

69.0%
76.5%
83.1%

56.5%
47 1%

Fazer 
Harmonia 
Mutável 
Bem

TABELA 4. Qui-quadrado (teste de aderência) das orientações dominantes da IND 
Orientação

Na AGRO, a orientação de Atividade - Fazer é marcante, pois 61% 
dos pesquisados preferem essa alternativa. Na relação Homem-Natureza a preferência 
pela alternativa Harmonia é de 46%, com 26% preferindo Dominação e havendo 13% 
de Indefinidos. Podemos supor, pelo número de indefinidos, a existência de uma 
subcultura ou de um processo de mudança nessa orientação. A escolha da Natureza 
Humana como Mutável é marcante entretanto quanto a escolha da Natureza Humana 
como Boa, há sinal de mudança pois temos 25,6% de Indefinidos.

Na orientação Relacional, não há a preferência o que é interessante, 
pois essa orientação está associada a estruturas sociais mais tradicionais e é 
compreensível que está falta de preferência apareça na AGRO que pela própria 
característica do negócio, mantém historicamente uma estrutura relacional mais

AGRO
61.0%

46.3%
62.2%
56.1%

Não há______
Presente 39.0%

O cálculo do teste qui-quadrado, também foi feito para a IND e 
obtivemos a tabela 4 , na qual constatamos que as escolhas, aqui, também não 
ocorrem ao acaso e que há uma preferência por uma alternativa.
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W =

A AGRO tem feito nos último anos um esforço muito grande para se 
modernizar. Como ela atua em um mercado onde o governo estabelece o preço, a sua 
sobrevivência está vinculada com sua eficiência. Nos últimos anos o governo não 
pode subsidiar esta indústria e isto fez com que a AGRO buscasse aumentar sua 
produtividade, reduzir seus custos e diversificar seu mercado. É plausível que todas 
essas mudanças expliquem os indíces de indefinição e a proximidade das dimensões 
mais preferidas.

Na IND, a preferência pela alternativa Fazer (49%) é seguida de perto 
pela Ser (40%). A escolha de Harmonia é marcante (69%), assim como a da Natureza 
Humana - Mutável (76%) e Boa (83%). Na orientação de valor Relacional a escolha 
recai sobre a dimensão Colateral (56%) mas a Individual tem 30% das escolhas. Na 
orientação Tempo , a escolha cai sobre a alternativa Futuro (47%) e a alternativa 
Presente tem 38% de frequência, o índice de 11% de Indefinidos aponta para alguma 
mudança.

6A orientação de Tempo na empresa AGRO tem preferências muito próximas - Presente (39%) e Futuro 
(36,6%) e para este caso calculamos o coeficiente de concordância de Kendall (Kendall e Gibbons, 
1990:118). JFmede a comunalidade de julgamentos para m observadores. Se todos eles concordarem, H^=l. 
Se todos eles divergirem muito entre si, a soma das posições será mais ou menos igual e, consequentemene, a 
soma dos quadrados S se toma pequena comparada com o máximo valor possível, de forma que »Fé pequeno. 
Quando W aumenta de 0 para 1 os desvios se tomam mais diferentes e existe um aumento das medidas de 
concordâncias das posições. O valor de W encontrado para a onentação de tempo da AGRO é de 0,26 , 
significando que existe divergência nos observadores e sendo provável que haja diferença na escolha.

125
m2(n3 -n)

Como as tabelas para verificar significância foram feitas para pequenas amostras, o autor sugere aplicar o 
seguinte teste para n>7:

£ =m(n-V)W
Aplicando a fórmula, chegamos à conclusão de que o valor observado (42,54) é maior que x2 — 5,991 para 2 gl 

e no nível de significância de 5% e, portanto, rejeitamos a Ho, aceitando que existe diferença no 
posicionamento da orientação tempo.

hierárquica. Porém quando a ordem de preferência não é clara, é sinal de que a 
sociedade está mudando e essa conclusão é muito provável pois somente três pessoas 
estão indefinidas nas escolhas.

A orientação Tempo é a pouco nítida6, a preferência pelo Futuro 
(36 6%) está muito próxima da pelo Presente (39%), como era de se esperar a 
porcentagem de Indefinidos é de 18%. Essa preferência existente pela dimensão de 
Tempo-Presente é precária, provavelmente esta orientação estará mudando no futuro. 
Essa mudança está relacionada com a modernidade, a escolha da dimensão Futuro 
está mais ligada a interesse por inovações e à disposição a novas experiências.

Algumas escolhas são muito pouco frequentes na AGRO, a) natureza 
Mal na orientação Natureza Humana e b) Passado na orientação Tempo, estas 
alternativas podem ser praticamente descartadas. Entretanto, o número de indefinidos 
- as pessoas que escolhem igualmente duas orientações - é muito pequeno nas outras 
orientações.
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15.2.2 Ho,2: As escolhas das orientações de valor dominantes de duas empresas de setores 
industriais distintos, situadas na região do interior do estado de São Paulo, 
são comuns

O método para comparar as empresas (item 4.6.2.2) consistiu em 
calcular as médias de cada empresa para cada dimensão e verificar se as orientações 
de valor são significativamente diferentes, dando origem a tabela 6.

Na orientação Atividade existe uma preferência pela dimensão Fazer 
que é relacionada à crença de que a natureza (tanto humana como o ambiente) pode 
ser dominada e gerenciada. Essa orientação está associada ao conceito de locus de 
controle ( a relação que o sujeito concebe entre suas ações e o que acontece para ele). 
Quanto mais interno for o locus de controle (mais forte a associação que o sujeito faz 
entre o seu comportamento e o que acontece para ele), maior é a orientação para 
Fazer; quanto mais externo, mais orientado par Ser. Isto ajuda a compreender as 
atitudes mais proativas ou mais reativas. No caso da IND, chama a atenção a 
porcentagem alta de pessoas que preferem Ser o que pode apontar para dificuldades 
de mobilizar a organização para realizar proativamente mudanças.

Para uma empresa num setor competitivo como é o da IND é pouco 
esperado que a dimensão Harmonia seja preferida na orientação de valor Homem- 
Natureza. Isto pode significar que a nível de estratégia mercadológica , a IND escolhe 
uma estratégia de nichos, isto é, encontra um espaço no mercado e aí permanece. 
Uma explicação plausível é que a IND é uma empresa estatal em um segmento muito 
protegido de mercado, tomando coerente a dimensão Harmonia.

Outro ponto importante é a convicção das pessoas na IND sobre a 
superioridade tecnológica da empresa o que sem dúvida dificulta uma orientação para 
mercado pois isso implicaria abandonar a crença sobre superioridade tecnológica ou 
reconhecer que esse elemento não é mais o relevante para sua sobrevivência.

A expectativa mais moderna é que a dimensão Dominação fosse a 
preferida, pois é a dimensão mais adequada para ambiente turbulentos e competitivos

A preferência pela dimensão Relacional-Colateral está ligada a um 
processo de gestão mais participativo e integrado mas também mais corporativo. A 
IND atua num setor onde a necessidade de integração dos diversos departamentos é 
muito grande por causa dos projetos de desenvolvimento de produtos e o processo de 
construção. Ligado a essa dimensão vale lembrar que e a IND é conhecida pelo seus 
trabalhos pioneiros com Círculos de Controle de Qualidade. Quanto ao 
corporativismo, a hipótese surge pelo fato de ser uma empresa estatal.

Também na IND, algumas escolhas são muito pouco frequentes, a) 
Submissão na orientação Homem Natureza; a) natureza Mal na orientação Natureza 
Humana e b) Passado na orientação Tempo. Praticamente, estas alternativas podem 
ser praticamente descartadas
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Graficamente, podemos montar as seguintes figuras:

o25 16 4

Ser<FazerSer>Fazer

3

O1.3334

2.40 2.01

4,

01.523

4 
T 

Harm>Dom

1* 
Mut>lmut

3

Ser= Fazer

Mut<lmut

Bem>lndef

Mut=lmut

't 
Bem=lndef

1.33

Harm=Dom

0

Harm<Dom

4* 
Bem<lndef

AGRO 
1.88 

4/

Figura 8 : AGRO e IND na dimensão (Bem e Indef) 
IND AGRO 
1.67 1.35 
4 4

Atividade - Fazer 
Atividade- Ser 
Nat Humana -
Mutável____________
Nat Humana - Bem 
Homem Natureza -
Harmonia__________
Relações - Colateral 
Tempo - Futuro 
Tempo - Presente

1,67
2,42

1,35
1,88

1,52
1,87
1.67

1
1,33

1,33
1,33
1,33

TABELA 6. Valores médios de preferência para a orientação de valor por empresa 
Orientação

1,8 
2,07
1.81

AGRO 
Valor Médio 

3,54 
2,42 
2,01

IND 
Valor Médio 

3,05 
2,87 
2,40

Média sem 
Preferência 

3 
3 

1.5

Figura 7 : AGRO e IND na dimensão (Harmonia e Dominação)
IND 
2.42
4

na dimensão (Mutável e Imutável)Figura 9 : AGRO e IND 
IND AGRO

Figura 6 : AGRO e fND na dimensão (Ser e Fazer)
AGRO IND 
3.54 3.05
4 4-



53

Rank Médio U W z
15056 59256 5 -1 5880

NatHum: Mutável Sim7411.5 10261.5 -3.0201 0025

SimHomNat Harm 6412.0 9338.0 -4 4515 0000

NãoNatHum: Bem 7356 0 9634 0 0983-1 6529

Sim7517.0 10920.0 0001-3.9586

Sim04977908.0 -1.962710911 0Tempo Fut

Relacional:
Colateral

Orientação - 
_____ Variação 
Atividade: Fazer 255 

82 
246 
75
248
76 
245 
67
255

TABELA 7. Teste U de Mann-Whitney das orientações de vaior por empresa
Casos

82
239
77

Rejeita 
Ho

Não

QUADRO 9 Glossano do Teste U - Mann Whitney
=> Rank Médio é a soma das posições divididas pelo número de caso
=o W representa a soma de posições do grupo com menor número de 

observações.
=> U representa o número de vezes que um valor (rank) do 1o grupo 

precede (está antes) de um valor (rank) do 2 ® grupo.
=> Z é a transformação de U e W em desvio da curva normal.
=> P-bicaudal é o nível de significância de U e W obtidos através de Z
=> Os escores Z e P-bicaudal estão corrigidos das concordâncias de 

ordenação 

133.17 - Agro 
163.91 - Ind

| 141 70 - Agro

164.30 - Ind
183,62 - Agro 
168.37 - Ind 
136 82 - Agro 
174 65-Ind
122.87 - Agro 
159 98 - Ind 
143 79 - Agro 
180.52 - Ind

P
Bicaudal
1123

Aparentemente, as médias ficam acima das médias sem preferência. 
Para verificar se as diferenças entre as médias sào significativas, calculamos o teste U 
de Mann Whitney. A tabela 7 apresenta os resultados da aplicação do teste.

Para facilitar a compreensão da tabela fizemos o quadro 9 com o 
glossário das saídas da listagem do SPSS.

Para amostras muito grandes, a distribuição se aproxima da normal 
fNoether, 1983:142). Dessa forma, para um teste bicaudal, no nível de significància de 
0,05, a tabela nos dá um z=l,96.

Analisando a tabela 11, observamos que não podemos rejeitar Ho logo 
as duas populações são idênticas para as orientações Atividade:Fazer e Natureza 
Humana: Bem. Entretanto rejeitamos Ho e aceitamos que a distribuição das duas 
populações são diferentes para as orientações Natureza Humana: Mutável, Relação 
Homem-Natureza: Harmonia, Relação: Colateral e Tempo: Futuro. Estas hipóteses 
rejeitadas, implica dizer que as médias são diferentes para as duas empresas.

Observando a tabela 10, notamos que a diferença entre a AGRO e a 
IND está na orientação de valor Tempo. A IND é orientada para o Futuro e AGRO
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5.2.3 Ho,3: A variável Tempo de Casa é independente das escolhas das 
orientações de valor dominantes.

Para testar essa hipótese calculamos o qui-quadrado da variável Tempo 
de Casa cruzando com as escolhas das orientações de valor dominantes. Para realizar 
esse teste reduzimos as seis categorias originais da variável Tempo de Casa para três. 
Este artifício foi necessário para reduzir o número de casa com valor esperado menor 
que 5 aos limites toleráveis do teste. A tabela 8 apresenta os resultados.

Rejeita Ho
não______
não______
não______
sim______
sim______
não

TABELA 8. Qui-quadrado para Tempo de Casa.
Valor 
2.39455 
3.82257 
1.42231 
10.97156 
10.08746 
4.86415

GL
4
4
2
4
4
4

Orientação
Ativd_____
Hnd 
Nhimd 
Nhmbd 
Reld 
Tempd

Significancia
0.66361
0.43055
0.49108
0.02689
0.03898
0.30152

para o Presente porém ressaltamos que existe 18,3% de respostas Indefinidas na 
AGRO que sinaliza a possibilidade de um processo de mudança.

Em ambas as empresas, na orientação Natureza Humana, a escolha 
pela alternativa Mutável é marcante e os índices de Indefinição são desprezíveis. É 
compreensível a razão do Tempo de Casa ser alto, provavelmente acredita-se que as 
pessoas podem se adaptar a novas situações.

Ainda sobre a orientação Natureza Humana é provável que essa 
preferência possa ser generalizada para além da amostra, tal é a preferência que os 
grupos têm. O Homem é mutável e bom, ou pelo menos não é mal.

Outro ponto que chama nossa atenção é a diferença da ênfase dada na 
escolha das alternativas de orientação de valor dominante. Na orientação de valor 
Atividade, 61% dos pesquisados escolhem a alternativa Fazer enquanto que na IND, 
somente 49%. Na orientação de valor Homem Natureza, na AGRO 46% escolhem 
Harmonia e na IND, 69%. Essas diferenças mostram que as outras alternativas estão 
presentes com alguma intensidade dentro de cada grupo. Na orientação de valor 
Homem Natureza, alternativa Dominação é mais forte na AGRO (29%) do que na 
IND (19%) e na orientação de valor Relacional a segunda alternativa mais escolhida 
na AGRO é Hierárquico (29%) e na IND é a Individual (30%).

Na orientação de valor Natureza Humana - Bem ou Mal na AGRO, o 
número de Indefinidos (25%) chama atenção pois este número contrapõe com grau de 
ênfase apresentado pela IND que escolhe a alternativa Bem com 83%.

Em função das limitações da estatística do qui-quadrado para o teste 
de independência calculamos duas medidas de associação: o coeficiente de 
contingência e o lambda de Goodman e Kruskal. O quadro 10 mostra os resultados 
para a variável tempo de casa.
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Associação

Ativd - não

Hnd não

Nhimd não

Nhmbd

Reld

nãoTempd

Comentários: A hipótese é rejeitada pois existe alguma associação 
entre promoção e orientação de valor. Em dois dos seis testes , os resultados foram 
significativos. O tempo de casa está associada as orientações de valor Natureza 
Humana: Bem e Relacional: Colateral. As associações são significativas mas são 
baixas.

5.2.4 Ho,4: A variável Quantidade de Promoções é independente das escolhas 
das orientações de valor dominantes.

sim para CC 
não para lambda

sim para CC 
não para lambda

0.10831
0.00365
0.00606
0.06512
0.00000
0.00000
0.18098
0.04274
0.05952
0.17273
0.00629
0.00000
0.12143
0.01445
0.00000

0.08412
0.00000
0.00000

Valores das Medidas
1. Coeficiente de Contingência - CC
2. Lambda Simétrico
3. Lambda com Escolaridade como dependente

QUADRO 10 - Medidas de associação do tempo de casa e orientação de valor
Orientação

O resultado próximo de zero no lambda não significa que as variáveis 
não são associadas pois o resultado do lambda depende da distribuição da variável 
dependente. Como em algumas tabelas a variável dependente ocorre com mais 
frequência em uma das categorias da variável independente, conhecer a variável 
independente não vai ser de muita ajuda e o lambda fica zero.

Para testar essa hipótese calculamos o qui-quadrado da variável 
Quantidade de Promoções cruzando com as escolhas das orientações de valor 
dominantes. Para realizar esse teste agrupamos as categorias duas e três promoções 
para uma única categoria - de 2 a 3 promoções - Lembramos que este artificio foi 
necessário para reduzir o número de casas com valor esperado menor que 5 aos 
limites toleráveis do teste. A tabela 9 apresenta os resultados
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QUADRO 11 - Medidas de associação Promoções e orientação de valor
AssociaçãoOrientação

nãoAtivd -

nãoHnd

Nhimd

Nhmbd

Reld

nãoTempd

O resultado próximo de zero no lambda não significa que as variáveis 
não são associadas pois o resultado do lambda depende da distribuição da variável 
dependente. Como em algumas tabelas a variável dependente ocorre com mais 
frequência em uma das categorias da variável independente, conhecer a variável 
independente não vai ser de muita ajuda e o lambda fica zero.

sim para CC 
não para lambda

sim para CC 
não para lambda

sim para CC 
não para lambda

0.14093 
0.00554 
0.0000 
0.12477
0.01333 
0.02020 
0.16820 
0.03780
0.05314
0.21801 
0.05769
0.07538 
0.24687 
0.05689 
009453
0.13840 
0.02493 
0.00000

GL
6
6
3
6
6
6

Rejeita Ho
não__________
não__________
sim__________
sim__________
sim__________
não

TABELA 9. Qui-quadrado para a Quantidade de Promoções.
Orientação 
Ativd_____
Hnd 
Nhimd 
Nhmbd 
Reld 
Tempd

Valor
6.26143
4.66515 
8.96732
14,87079 
19.53475 
5.83936

Significancia 
0 39453 
0.5842 
0.02973 
0.02129 
0.00335 
0.44142

Valores das Medidas
1. Coeficiente de Contingência - CC
2. Lambda Simétrico
3. Lambda com Escolaridade como dependente

Comentários: A hipótese é rejeitada pois existe alguma associação 
entre promoção e orientação de valor. Em três dos seis testes, os resultados foram 
significativos. A quantidade de promoções está associada as orientações de valor 
Natureza Humana: Mutável, Natureza Humana: Bem e Relacional. Colateral.

Em função das limitações da estatística do qui-quadrado para o teste 
de independência calculamos duas medidas de associação: o coeficiente de 
contingência e o lambda de Goodman e Kruskal. O quadro 11 mostra os resultados 
para a variável quantidade de promoções.
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TABELA 10. Qui-quadrado para a variável Escolaridade.
Orientação Valor GL Significancia

AssociaçãoOrientação

nãoAtivd -

nãoHnd

Nhimd

simNhmbd

Reld

nãoTempd

sim no CC 
não no Lambda

sim no CC 
não no Lambda

5.2.5 Ho,5: A variável Escolaridade é independente das escolhas das 
orientações de valor dominantes.

0.06687 
0.00543 
0,00966 
0.09241 
0.01634
0.02513 
0.15454 
0.03754 
0.05340 
0.29924
0.09434 
0.12438 
0.27445 
0.04335 
0.07538 
0.13781
0.03763 
0.03535

1 50039 
2.75600 
8.12286 
31.57134 
26.55615 
6.25328

_4
4
2£
4_
4

0 82657
0 59945
0.1722
0.0000
0.0002
0.18101

Rejeita Ho 
(0.05) 
não______
não______
sim_______
sim_______
sim_______
não

Ativd - 
Hnd 
Nhimd 
Nhmbd 
Reld 
Tempd

Em função das limitações da estatística do qui-quadrado para o teste 
de independência calculamos duas medidas de associação, o coeficiente de 
contingência e o lambda de Goodman e Kruskal. O quadro 12 mostra os resultados 
para a variável escolaridade. O resultado próximo de zero no lambda não significa que 
as variáveis não são associadas pois o resultado do lambda depende da distribuição da 
variável dependente. Como em algumas tabelas a variável dependente ocorre com 
mais frequência em uma das categorias da variável independente, conhecer a variável 
independente não vai ser de muita ajuda e o lambda fica zero.

Para testar essa hipótese calculamos o qui-quadrado da variável Tempo 
de Casa cruzando com as escolhas das orientações de valor dominantes. Para realizar 
esse teste, agrupamos as categorias Primário e Ginásio para a categoria 1 Grau. Este 
artifício foi necessário para reduzir o número de casa com valor esperado menor que 
5 aos limites toleráveis do teste. A tabela 10 apresenta os resultados.

QUADRO 12 - Medidas de associação Escolaridade e orientação de valor 
~ Valores das Medidas
1. Coeficiente de Contingência - CC
2. Lambda Simétrico
3. Lambda com Escolaridade como dependente
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5.2.6 Teste CHAID

SIGNIFICADO

3= Chefia 4= Engenheiro
Estudou

3= Colégio 4= Faculdade
infancia

expante

4 = Agrícola3 = Engenharia

5 = Mais de três4 = Três

3= de 36 a 40 anos 4 = mais de 40

Tempd 
Idade

reld_____
promoção

3 = Dois empregos
5 = Mais de três empregos

QUADRO 13. Códigos dos diagramas do CHAID.
CODIGO

Ativd 
cargol

hnd 
carea

nhimd 
nhmbd 
empresa

Analisar cada variável isoladamente permite uma compreensão limitada 
da força de cada uma delas. Para possibilitar a compreensão da associação de todas as 
variáveis de socialização (variáveis independentes) e as orientações de valor (variáveis 
dependentes) realizamos o teste CHAID. O teste foi realizado para cada orientação de 
valor considerando as variáveis independentes: empresa, sexo, idade, cargo ocupado, 
tempo de casa, quantidade de promoções, quantidade de empregos anteriores, local 
onde viveu a infancia e escolaridade.

Com o objetivo de facilitar a compreensão dos diagramas, montamos 
um quadro com os códigos das variáveis e categorias das variáveis na sequência em 
que eles aparecem..

Comentários: A hipótese é rejeitada pois existe alguma associação 
entre escolaridade e orientação de valor. Em três dos seis testes , os resultados foram 
significativos. A escolaridade está associada, também, as orientações de valor 
Natureza Humana: Mutável, Natureza Humana. Bem e Relacional: Colateral.

Orientação Atividade com duas variáveis: SER e FAZER - Dominante 
Cargo do respondente 
1= Operário_____ 2= Tec/Adm
Grau de Escolaridade 
1= Primário 2= Ginásio 
Local onde viveu a infância
1 = Capital de SP 2 = Interior de SP
3 = Outras Capitais fora SP______ 4 = Outras cidades do interior fora SP
Experiência em outras empresas como empregado 
1 = Única empresa 2 = Um emprego anterior 
anteriores 4 = Três empregos anteriores 
anteriores________________________________
Natureza Humana Mutável ou Imutável Dominante 
Natureza Humana Bem ou Mal Dominante 
Empresa pesquisada
1 = IND_________ 2 = AGRO_________
Relação Homem Natureza Dominante 
Departamento das empresas 
1 = Serviços 2 -= Produção 
Orientação Relacional Dominante. 
Quantidade de promoções conseguidas 
1 = Nenhuma 2 = Uma 3 = Duas

Orientação de Tempo Dominante______
Idade dos pesquisados
1 = Menos de 30 2 = de 30 a 35 anos
anos _________ _____
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FIGURA 10. Diagrama da Orientação Atividade: Fazer

ativd2

ccargol

13-. 2

1
-1- -2-

II

1:71.15%
2: 21.15%
3: 7.69%

n=52

Comentários: o cargo do pesquisado é a única variável - das 9 variáveis 
independentes - a predizer a orientação Atividade: Fazer. Os cargos 
técnicos/administrativos têm mais probabilidade de predizer esta orientação que os 
outros cargos.

ativd2i------ —-------!1:51.93%
; 2: 38.28%
I 3: 9.79% 

n=337

1: 48.42%
2: 41.40%
3: 10.18% 

n=285
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Figura 11. Diagrama da Orientação Natureza Humana: Mutável

nhimd

estudou

2-41.

-2--1-

Comentários: a educação é o melhor prognosticador da orientação 
natureza humana: mutável. Quanto maior a escolaridade, mais previsível a escolha.

1: 26.41%
2: 73.00%
3: 0.59%

n=337

1: 23.78%
2: 75.57%
3: 0.65%

n=307

! 1:53.33%
2: 46.67%
3: 0.00% 

n=30
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Figura 12. Diagrama da orientação Natureza Humana: Bem.

nhmbd

i

estudou

3 4

-3-

1

-2-

a

2

1: 3.88%
2: 59.22%
3: 9.71%
4: 27.18% 

n=l03
!

empresa

1: 3.86%
2: 76.56%
3: 6.53%
4: 13.06% 

n=337

1: 5.51%
2: 85.83%
3: 5.51%
4: 3.15%

n=127

1: 1.87%
2: 82.24%
3: 4.67%
4: 11.21% 

n=107

r
i

12.

1: 2.04%
2: 42.86%
3: 16.33%
4: 38.78%

n=49

Comentários: a orientação é explicada pela escolaridade do 
respondente. Para o grupo de escolaridade primária e ginasial importa saber de qual 
empresa ele vem, o que está na empresa IND tem uma chance maior de escolher esta 
orientação. Para os grupos que tem a escolaridade colegial e superior, independente 
da empresa eles estão associados a esta dimensão: Bem..

1: 5.56%
2: 74.07%
3: 3.70%

I 4: 16.67% 
n=54
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Figura 13. Diagrama da Orientação Homem Natureza: Harmonia.

hnd
i

empresa

1

-1- carea

23.

-3--2-

I

I
14

2
: 1:10.98%
; 2:29.27%
, 3: 46.34%

4: 13.41% 
n=82

Comentários: o fator mais fortemente associado e a empresa do 
respondente. Essa orientação é mais previsível nas pessoas que estão na empresa 
AGRO, em segundo lugar vem a área funcional a que pertence o respondente. O 
pessoal da área de serviços e engenharia tem uma maior probabilidade que os colegas 
das outras áreas de ter esta orientação. Na empresa AGRO, o sexo feminino é o 
melhor prognosticador dessa orientação pois os funcionários do setor de serviços são, 
na sua maioria do sexo feminino.

i 1: 1.96%
I 2:19.61%

3: 69.02%
; 4: 9.41%

n=255

I 1:13.73%
2: 35.29%

i 3:29.41%
I 4:21.57%

n=51

1: 6.45% 
2: 19.35% 
3: 74.19%
4: 0.00% 

n=31

1: 4.15%
' 2:21.96%

3: 63.50%
! 4: 10.39% 

n=337
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Figura 14. Diagrama da Orientação Relacional: Colateral.

reld

estudou

3-.

infancia

i1 122-.

-3- -4--2--1-

está

r
12

3-.

j

i

1: 8.74%
2: 53.01%
3: 37.70%
4: 0.55%

n=183

1: 9.28%
2: 56.54%
3: 32.91% 
4: 1.27% 

n=237

1!
1: 33.33%
2: 29.63%
3: 18.52%
4: 18.52% 

n=27

1:28.77% 
2: 52.05% 
3: 19.18%
4: 0.00% 

n=73

j

1: 15.43%
2: 53.41%
3:28.78%

! 4: 2.37%
n=337

1: 30.00% 
2: 46.00% 
3: 19.00% 
4: 5.00%

n=100 
i 

promoção

Comentários: A escolaridade está fortemente associada a 
dimensão. A orientação relacional: colateral tem a escolaridade do respondente como 
melhor prognosticador. Para o grupo que tem primário e ginásio, a quantidade de 
promoção ajuda o prognóstico. Enquanto que para o grupo com nível colegial e 
superior o que importa é o local onde viveu a infancia.

1:11.11%
2: 68.52%
3: 16.67%

; 4: 3.70% 
n=54
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Figura 15. Diagrama da Orientação Tempo: Futuro.

tempd

carea

134 2.

estudou idade

12 3-. 1 2 3-.

L
-2- -3- -5--4-

1: 4.88%
2: 46.34%
3: 30.89%
4: 17.89% 

n=123

1: 3.26%
2: 38.58%
3: 44.51%
4: 13.65% 

n=337

1: 2.34%
2: 34.11%
3: 52.34%
4: 11.21% 

n=214

1: 2.00%
2: 26.00%
3: 58.00%
4: 14.00% 

n=100

1: 0.00%
2: 53.09%
3: 30.86%
4: 16.05% 

n=81

! 
i

1: 14.29%
2: 33.33%
3: 30.95%
4: 21.43% 

n=42

1: 6.12%
2: 38.78%
3: 38.78%
4: 16.33% 

n=49

1: 0.00%
2: 43.08%
3: 53.85%
4: 3.08% 

n=65

Comentários: a melhor previsão para essa orientação é feita pelos 
cargos dos respondentes. As pessoas que vêm das áreas de serviço, engenharia e 
agrícola deve se considerar a escolaridade. O outro grupo são as pessoas da área de 
produção e para esse grupo o fator que está mais associado é a idade.
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TempoColateral FrequênciaFazer Mutável Bem Harmonia

x
x

XXX

X

32211

QUADRO 14. Distribuição das variáveis de controle como fator de previsão das 
orientações de valor apurados pelo CHAID.

Variáveis

x 
x

X

X

1 
1
4
1
0
2
2
1

12

Promoção 
Cargo 
Educação 
Infância
Trabalhado antes
Empresa 
Area 
Idade 
Frequência

x 
X

3

Sobre modernidade, Inkeles e Smith colocam que a escolaridade, 
trabalho em fábrica e meios de comunicação contribuem para a modernidade do 
indivíduo e os resultados obtidos neste estudo parecem estar próximos dessa 
afirmação. A escolaridade funciona como prognosticador de 4 das 7 orientações de 
valor ao passo que a empresa em somente duas, e em uma das vezes, se nos 
refinarmos a análise observaremos que é a empresa que tem mais respondentes do 
sexo feminino e esse fator é que parece ser a variável preditora. A compreensão da 
influência da área funcional precisa ser melhor entendida pois contribue na previsão de 
2 das orientações.

Podemos afirmar que as orientações de valor tem alguma influência das 
variáveis promoção e da empresa (3 vezes) ao passo que as outras variáveis : área 
funcional, escolaridade, infância, ter trabalhado em outras empresas e idade tem uma 
participação maior nas predições (9 vezes) das orientações de valor, veja figura 15.



6. CONCLUSÕES

6.1 RESULTADOS

Entretanto como afirma Kluckhohn, F, o mais importante da teoria é a 
compreensão da variação nas orientações de valor de uma cultura como uma rede de 
orientações de valor dominantes (mais preferidos) e orientações de valor variantes 
que são tanto exigidos como permitidos.

Isto significa dizer que o sistema de orientações de valor de um grupo 
não deve ser pensando como um sistema unitário de valores dominantes. Coexiste 
valores variantes permitidos e necessários que são diferentes dos dominantes apesar 
de serem influenciados pelos dominantes.

Os resultados das análises permitem algumas conclusões sobre o 
conceito pressupostos básicos e sobre o processo de socialização.

A primeira hipótese baseia-se na existência de uma ordenação das 
orientações de valor dominante própria para cada empresa ou, colocando de outra 
forma, de conjunto de pressupostos básicos. É possível concluir que dentro de cada 
empresa surge uma ordenação das diversas dimensões das orientações de valor, 
criando os paradigmas culturais próprios para cada empresa.

Há diferença entre a ordenação de uma empresa para outra. Entretanto 
o que é mais marcante é que algumas orientações de valor dominantes são comuns, 
existindo variação na ênfase da preferência. Os grupos apresentam diferenças na 
orientação de Tempo (Futuro na IND e Presente na AGRO) e na orientação 
Relacional que a AGRO não tem preferência.

Em duas orientações existe uma diferença pequena entre as duas 
dimensões mais escolhidas - na IND, a orientação para a orientação Atividade Fazer 
(3,05) e Ser (2,87) e na AGRO, a orientação Tempo Futuro (1,87) e Presente (1,67) - 
mas não chegam a afetar os resultados.

Conforme a teoria de orientação de valor de Kluckhohn, F e a dos 
pressupostos básicos de Schein, existe uma similaridade na ordenação das alternativas 
das orientações de valor e também uma variabilidade entre empresas e orientações. A 
descoberta de um padrão de pressupostos de um grupo e a formação de um 
paradigma pelo qual os membros de um grupo percebem, pensam, sentem e julgam 
situações e relacionamentos criam condições para a compreensão da cultura de um 
grupo.
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Schein nào afirma que é um sistema de pressupostos dominantes mas
não dá a ênfase para a variação que coexiste ao sistema de orientações dominantes. A 
consistência do sistema social não é somente uma questão dos valores dominantes 
mas a influência corrente de um tipo de ordenação sobre as ordenações variantes.

O resultado é uma concepção mais dinâmica da sociedade onde o 
afastamento dos valores dominantes podem ser compreendidos pela ordenação dos 
valores variantes.

Dessa forma a compreensão da cultura de um grupo precisa ser 
mediada pela análise da diferença existente na intensidade da escolha da orientação 
dominante e a escolha da orientação variante.

Na segunda hipótese formulamos que existiria uma ordenação comum 
das orientações de valor das duas empresas situadas na região do interior do estado 
de São Paulo. Quando analisamos as preferências dos empregados de cada empresa, 
observa-se que as orientação dominantes quanto a Atividade, Homem-Natureza, 
Natureza Humana e Relacional são comuns as duas empresas, ressalta-se que com 
intensidades diferentes. As diferenças estão na orientação de Tempo em que a IND 
tem orientação para o Futuro e a AGRO tem orientação para o Presente e a falta de 
preferência da AGRO na orientação Relacional. A conclusão de Schein de que 
"paradigmas culturais são versões adaptadas de paradigmas culturais mais amplos" e 
de Hofstede e outros de que "culturas organizacionais refletem a nacionalidade, 
características demográficas dos empregados e gerentes, o tipo de IND e mercado" 
encontram apoio neste estudo. O teste de Mann Whitney - U não rejeita a igualdade 
das duas populações para orientação atividade: Fazer e natureza humana: bem. Em 
que pese as diferenças organizacionais e as distâncias regionais encontramos indícios 
de que existe uma ordenação comum de algumas orientações de valor.

Uma explicação para a diferença da orientação de Tempo pode ser em 
função de que cada grupo pertence a um determinado tipo de indústria. A IND opera 
num ambiente mais competitivo que demanda um processo de desenvolvimento de 
produto e de inovação tecnológica que implica num horizonte de tempo muito mais 
longo que o grupo da AGRO, como assinalava Lawrence e Lorsch (1973) sobre os 
diferentes ciclos de tempo no estudo comparativo de organizações. Esses resultados 
são também coerentes com os encontrados por Chatman e Jehn (1994) que constatam 
similaridades entre culturas de firmas de uma mesma indústria e relação entre cultura 
e tecnologia.

A terceira hipótese formula que tempo de empresa está associado as 
escolhas das alternativas de orientação de valor. Observamos que existe associação 
com duas orientações de valor. Este resultado é interessante porque em estudo 
anterior realizado em 4 faculdades da Universidade de São Paulo pudemos constatar 
uma diferença maior entre os alunos calouros e alunos do último ano. Essa 
comparação aparenta que 4 a 5 anos de faculdade são mais marcantes na vida de uma 
pessoa que 10 anos de empresa.

Esse resultado chama a atenção para os estudos sobre 
comprometimento. A definição de comprometimento mais utilizada é a de Steers 
(1977) “comprometimento organizacional pode ser definido como a força relativa 
da identificação e envolvimento do indivíduo com uma determinada organização. E
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pode ser caracterizada por três fatores: a) forte crença e aceitação dos objetivos e 
valores organizacionais; b) o desejo de dedicar uma energia considerável em favor 
da organização; e c) um forte desejo de manter sua afiliação a organização”. Esta 
terceira característica criou a ilusão na gestão de recursos humanos que tempo de 
casa estava associado com comprometimento e daí é compreensível todo o empenho 
das políticas de benefícios de “amarrar” o empregado a empresa. Entretanto esta 
ilusão ficou na berlinda quando se tomou claro a diferenciação entre 
comprometimento afetivo ( estar alinhado com o objetivos da empresa e disposto a 
dar um adicional de energia para a consecução desses objetivos) e comprometimento 
de continuidade (i.é., continuar uma certa linha de ação. Geralmente, refere-se a 
qualquer coisa de valor que o indivíduo tenha investido - tempo, esforço, dinheiro, 
etc.- que pode ser perdido ou tomado sem valor, com um certo custo percebido pelo 
indivíduo se ele deixar a empresa. Tais investimentos podem incluir contribuições para 
fundo de previdência privada, desenvolvimento de habilidades específicas, 
empréstimos com taxas reduzidas), Meyer e Allen (1984).

Schein e Van Maanen desenvolveram um modelo de teoria de 
socialização na qual afirmam que a socialização é mais forte quando o indivíduo 
atravessa fronteiras. Essas fronteiras estão relacionadas a três dimensões 
organizacionais a) funcional: refere-se as várias tarefas desempenhadas pelos membros 
da organização; b) hierárquica: refere-se a distribuição da posição dentro da 
organização e c) inclusão: refere-se a inclusão do indivíduo dentro da organização. 
Levantamos a hipótese que tempo de casa pode implicar numa maior inclusão do 
indivíduo na organização. Entretanto não encontramos suporte para esta hipótese. O 
fato do indivíduo permanecer no grupo não está necessariamente relacionado com 
uma maior adesão ao valores do grupo. Além do fator quantitativo (tempo de casa) 
deve existir outros fatores qualitativos que associados com tempo de casa podem 
proporcionar a maior inclusão do indivíduo ao grupo.

No tocante a hipótese quatro, observamos que as promoções 
apresentam associação com três orientações de valor. Neste caso encontramos 
suporte para a importância dos aspectos hierárquico ou funcional, considerando que a 
instrução para preencher o número de promoções abrangia promoções verticais ou 
horizontais. Agora, é possível compreender a razão de Schein ver o processo de 
carreira de um indivíduo como constituindo a maior parte da socialização do adulto 
na organização

A quinta hipótese estava relacionada a escolaridade com três 
associações de valor. Esta associação é coerente com a expectativa de modernidade.

Os resultados nos levam a compreender que algumas orientações de 
valor estão mais associadas a variáveis de socialização primária coerentes com a 
expectativa de que os paradigmas culturais de uma organização são adaptações de 
paradigmas culturais mais amplos e mesmo conclusão de Hofstede e outros (1990) 
que as culturas organizacionais refletem a nacionalidade, características demográficas 
dos empregados e gerentes, o tipo de indústria e mercado.

Aqui cabe um comentário sobre as políticas de gestão de recursos 
humanos pois durante muito tempo, o foco da gestão esteve voltado aos sistemas de 
treinamento e desenvolvimento entretanto observamos que algumas orientações de 
valor estão relacionadas a variáveis de socialização primária e isto sugere que
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6.2 DIRECIONAMENTO PARA NOVAS PESQUISAS

devemos trazer 
avaliação.

A reflexão mais intrigante é identificar o que é efetivamente socializado 
durante a permanência do indivíduo dentro da organização. A valorização existente 
do processo de socialização organizacional precisa ser melhor entendida, com certeza 
o processo é mais complexo do que simplesmente permanecer em contato com o 
grupo - as promoções explicam melhor algumas orientações de valor. O fundamental 
é compreender qual é o produto da socialização; os estudos mostram mais as 
influências nos comportamentos e atitudes mas provavelmente não quanto aos 
valores. Os valores resistem mais a mudança e são mais estáveis porque são mais 
centrais e muitas crenças dependem deles.

É reconhecido que a socialização acontece na idade adulta mas a 
experiência na empresa precisa ser melhor compreendida. Em um primeiro momento 
parece que essa experiência é pouco potente para provocar mudanças de valores o 
que vai de encontro com Hofstede que afirma que o processo de socialização abrange 
somente normas e práticas das empresas e não seus valores; com Etzioni que coloca 
que a socialização expressiva ocorre na família e na escola e não na organização e 
com Schein que coloca que os paradigmas culturais organizacionais são adaptação de 
paradigmas mais amplos e com certeza é fora da empresa que iremos encontrar os 
agentes socializadores mais poderosos para alterar valores. Outra direção é analisar a 
pressão socializadora exercida pela empresa que também é um fator variável (Pascale, 
1985).

nossa atenção, também, sobre os sistemas de recrutamento, seleção e

E finalmente a proposta de Duncan de utilizar a triangulação para 
melhor identificar a cultura organizacional é positiva. A abordagem quantitativa é 
bastante poderosa para identificar as características da população e procurar 
identificar regularidades que poderiam ser explicadas por uma abordagem 
qualititativa. Além do que a pesquisa qualitativa teria a vantagem de necessitar menos 
tempo e recursos, por ter um foco mais preciso. Estas vantagens não são desprezíveis, 
considerando que as organizações tem buscado racionalizar e otimizar seus recursos, 
tomando-os menos disponíveis a estudos longos. Outro fator que merece destaque é a 
contribuição que os estudos quantitativos podem propiciar para as políticas de 
recursos humanos. Ao descobrir algumas regularidades e associações existentes 
podemos identificar fatores que predizem com maior precisão alguns resultados 
desejados e podemos fazê-los parte das políticas.

A literatura sobre socialização infantil é rica e tem uma longa história 
enquanto que a socialização de adulto apenas começou a receber atenção dos 
pesquisadores. Existe pouca comprovação empírica de um número crescente de 
modelos conceituais e a linguagem é, ainda, pouco precisa.

Com certeza, um estudo longitudinal é necessário para compreender 
melhor o processo de socialização organizacional. Mesmo os estudos com amostras 
não relacionadas tem dificuldade para controlar e medir os atributos pessoais que
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mudaram no processo de socialização, nossa experiência no estudo com estudantes 
calouros e veteranos nos mostrou isso.

Outro processo que precisa ser melhor dimensionado no processo de 
socialização organizacional é a socialização ocupacional, esta última responde por três 
prognosticadores de orientação de valor e ressalta-se que a maior parte das vezes, 
esta socialização não ocorre dentro da empresa.

A análise das orientações de valor variantes que não foi feita mas que 
possibilitaria uma melhor compreensão das diferenças entre grupos.

A ausência de dados qualitativos fazem com que a análise dos dados 
quantitativos seja pobre, há dificuldade de entender a razão de certas escolhas e a 
relação entre algumas variáveis.
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ANEXO 1

COMO INVESTIGAR A CULTURA DE UMA ORGANIZAÇÃO ?

Como a cultura tem se tomado um fator essencial no processo de 
renovação organizacional, é cada vez mais frequente a discussão sobre como 
investigar e identificar a cultura de uma empresa.

Ao invés de procurar classificar os métodos existentes, iniciaremos 
com uma apresentação dos métodos sugeridos por diversos autores.

Para facilitar a compreensão, destacaremos a descrição do conceito 
de cultura e do método utilizado pelo autor:

Notas
7 .Crenças guias são os modos como as coisas devem ser . As crenças guias podem ser crenças externas sobre 

como competir e como dirigir o negócio e crenças internas sobre como gerenciar, como dirigir a 
organização Juntas, elas são as raízes e os princípios sobre os quais a companhia é construída. Como

1 - Davis (1984):
Definição: cultura é um padrão de crenças e valores 

compartilhados que dão significado para os membros de uma instituição e 
proporcionam a eles, regras para seu comportamento na organização.

Método: em seu livro, Davis descreve seu método de 
pesquisar a cultura, comparando-o ao de um antropólogo que examina as 
crenças e artefatos.

Reconhece a dificuldade da tarefa e diz que o modo mais 
simples é perguntar para a maior quantidade de pessoas se a empresa delas 
tem uma cultura e em caso de resposta positiva, pedir para que elas falem 
sobre isso. Valoriza a entrevista com executivos e a importância dos casos, 
exemplos, estórias especificas e lições aprendidas pois tudo isso vai permitir 
descobrir padrões. Esses dados podem ser separados em crenças guias e 
crenças do 7cotidiano. Considera útil, também, separar as afirmações sobre
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intuições

Método: um ponto destacado é que a essência da cultura 
somente é obtida por um esforço conjunto do pesquisador e do pesquisado. 
Um método de 10 passos é proposto pelo autor:

1. Entrada e foco nas surpresas - o pesquisador vivência a 
cultura da organização ou grupo, tanto ativamente por meio de observação 
sistemática, quanto passivamente, mediante o encontro de surpresas, isto é, 
coisas que são diferentes do que o pesquisador espera encontrar.

2. Observação sistemática e checagem - verificar se as 
surpresas são revelação da cultura ou eventos ao acaso.

3. Localização de um "nativo" motivado - encontrar alguém 
nesta cultura que seja analiticamente capaz de decifrar o que está 
acontecendo e que esteja motivado para faze-lo.

4. Revelação ao nativo das surpresas, quebra-cabeças e

6. Formalizar hipóteses sobre as pressuposições
7. Checagem sistemática e consolidação - como nesta etapa já 

se sabe o que se quer perguntar e procurar, segundo o autor, todas as 
técnicas de obter informações sociais são relevantes, tais como 
questionários, analise de conteúdo de documentos, observações sistemáticas.

5. Exploração conjunta para encontrar explicações - procurar 
explicar e interpretar os eventos e investigar os pressupostos e padrões 
subjacentes.

o que é importante de como as coisas funcionam e do que é básico em 
contraste do que é corrente. Costuma organizar suas entrevistas iniciais em 
torno das dimensões tempo e atividades. Pede às pessoas para se lembrarem 
das coisas mais antigas possíveis e fazerem o caminho para o presente e para 
o futuro, cobrindo assim as crenças sobre mercados, produtos, tecnologia, 
pessoas e organização.

2 - Schein (1985)

Definição: é o conjunto de pressupostos básicos que um 
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 
problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem 
o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros 
como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses 
problemas.

preceitos fundamentais, as crenças guias raramente mudam. Elas são mantidas no domimo das verdades 
universais e são amplas o suficiente para acomodar qualquer vanedade de circunstâncias. As crenças do 
cotidiano são crenças sobre como as coisas são no dia-a-dia. São regras e sentimentos sobre o 
comportamento diário. Elas são situacionais e mudam para ir ao encontro das circunstâncias.(p.4)
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3 - Thévenet (1986)

Definição: a mesma utilizada por Schein.

Método: tem por princípio desenhar os principais traços da 
cultura de empresa. Distingue duas grandes etapas que não são 
cronológicas, mas correspondem a duas ações diferentes:

1. Coleta dos materiais de base, utilizando quatro métodos:
• análise documental: documentos sobre o passado, 

normas, políticas, procedimentos, manuais, jornais, legislação, folhetos, 
tanto internos quanto externos.

• entrevistas com o pessoal da empresa: dão muitas 
informações sobre o presente mas transmitem também a percepção do 
passado.

8 Aqui o autor se refere aos problemas básicos que um grupo tem de resolver : de sobrevivência e adaptação 
ao ambiente externo e integração de seu processo interno para garantir sua capacidade de continuar a 
sobreviver e adaptar-se, e aos pressupostos subjacentes básicos sobre os quais os paradigmas da cultura se 
formam: 1) relacionamento da humanidade com a natureza; 2) a natureza da realidade e verdade, 3) a 
natureza da natureza humana; 4) a natureza da atividade humana; e 5) a natureza dos relacionamentos 
humanos.

• observação: por observação direta o consultor poderá 
recolher um material cuja riqueza dependerá da grade de leitura.

• trabalhos de grupo: grupos de elementos da empresa 
podem trabalhar determinados pontos e constituir, assim, fontes de novas 
informações.

2. Ação com a organização, consistindo em 6 etapas:
• conseguir a concordância da direção

8. Identificar pressupostos 8 é uma das etapas mais difíceis, 
partindo de valores para entender os pressupostos que existem subjacentes.

9. Recalibragem.

10. Descrição formal por escrito da cultura.

O autor faz sérias restrições as propostas de investigar a 
cultura valendo-se da análise dos artefatos, como estrutura organizacional, 
mitos, lendas, estórias, e diz que uma abordagem segura é a de triangulação, 
isto é, checar cada informação obtida com outras informações até que um 
padrão se revele.

Ao final, afirma que coerente com a sua concepção de 
cultura, não acredita que se possam utilizar questionários ou outros testes 
formalizados.
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novos

sensibilizar um grupo
realizar a coleta de dados
validar as primeiras hipóteses em grupo 
formalizar as hipóteses
difundir os resultados do estudo.

4 - Fleury (1989)

Definição cultura é um conjunto de valores e pressupostos 
básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de 
ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional tanto 
agem como elemento de comunicação e consenso, como ocultam e 
instrumentalizam as relações de dominação.

Método: a autora privilegia os métodos qualitativos porém vê 
a utilidade das técnicas quantitativas para referendar diagnósticos. O 
caminho para desvendar a cultura de uma organização passa pelos seguintes 
temas:

1. histórico da organização - o momento da criação e os 
incidentes críticos por que passou. Analisar particularmente o papel 
desempenhado pelo fundador.

2. o processo de socialização de novos membros- analisar os 
valores e comportamentos que estão sendo transmitidos aos 
membros,

5 - Wilkins (1984)
Definição: neste artigo não há uma definição .
Método: o artigo não pretende fazer uma proposta 

metodológica mas tal é a ênfase que o autor dá a dois fatores - estórias e 
políticas de recursos humanos, na formação e manutenção da cultura - que é 
plausível ao leitor entender que a compreensão desses fatores possibilitará a 
compreensão da cultura.

Para Wilkins, estórias são poderosas na transmissão da 
cultura porque são como mapas que ajudam as pessoas a saber como as 
coisas são feitas em um grupo em particular. Estórias freqúentemente se

3. políticas de Recursos Humanos
4. processo de comunicação - o processo de criação, 

transmissão e cristalização do universo simbólico de uma organização.
5. organização do processo de trabalho - possibilita a 

identificação das categorias presentes na relação do trabalho e o 
mapeamento das relações de poder.
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6 - Nossiter e Biberman (1990)
Definição: não é citada.
Método: usa a metodologia de desenhos projetivos e a 

analogia por metáforas para comparar a percepção do trabalhador da cultura 
do departamento e da organização na qual ele trabalha. O questionário pede 
ao sujeito que feche os olhos e obtenha uma imagem que para ele represente 
a organização na qual trabalha. Então, pede-se a ele que abra os olhos e 
desenhe a imagem que lhe veio à cabeça.

Depois, pede-se ao sujeito que dê o nome de um animal que 
melhor represente sua organização e, finalmente, uma breve explicação do 
desenho e da escolha do animal.

tomam símbolos para as pessoas e, finalmente, funcionam como Scripts que 
dizem ao empregado que comportamento ou atitude são aceitáveis ou o que 
ele pode esperar da organização no futuro.

Quanto ao sistema de Gestão de Recursos Humanos, pode 
ajudar a criar a cultura da companhia de duas formas: 1) pode ser símbolo da 
filosofia e valores gerenciais se eles forem consistentes; e 2) pode criar os 
caminhos de carreira e agrupamentos de pessoas que permanecerão por um 
tempo longo o suficiente para criar a cultura da companhia.

9.Para Duncan, devem se considerar três dimensões pelas quais a cultura pode ser analisada. 1) 
Objetiva/Subjetiva; 2) Qualitativa/Quantitativa; e 3)Perspectiva do Nativo e do Pesquisador.

7 - Duncan (1989)
Definição: não é citada.
Método: uma abordagem "multimétodo" chamada 

triangulação que aproveita o nome da técnica de navegação de usar 
múltiplos pontos de referência para determinar a exata localização de um 
objeto. Para o autor, nenhuma técnica isolada pode efetivamente medir 
todos os aspectos importantes da cultura.

No estudo realizado, emprega uma forma de triangulação 
holística que é uma tentativa de descobrir as variâncias em comum, mas 
também de detectar variâncias negligenciadas que poderiam permanecer 
escondidas com o uso de uma única técnica.

O objetivo metodológico do estudo era montar uma 
combinação de técnicas que 1) capturariam as dimensões9 relevantes da 
cultura; 2) proveriam um desenho holístico da cultura atual; e 3) 
distinguiriam e balanceariam a força e a fraqueza relativa de cada técnica. 
Três técnicas de coleta de dados foram selecionadas para serem incluídas no
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10.1 - ( ) A ( ) B ( )C
10.2-

10.3 -

10.4- )C

)C11.1 -

11.2-

11.3 -

11.4-
empresa julgaria melhor? ( ) A ( ) B (

12. Modos de trabalhar
Há três maneiras pelas quais as pessoas que não são empregadoras, podem trabalhar

A. Uma maneira é trabalhar por conta própria. Neste caso, a pessoa é seu próprio chefe. Ela 
mesma decide a maior parte das coisas e seu sucesso depende apenas dela. Ela tem de cuidar de si 
mesma e não esperar ajuda dos outros.

B. Outra maneira é montar um negócio com outras pessoas, sem que ninguém seja chefe. Cada 
pessoa tem algo a dizer sobre os assuntos do negócio e todas podem contar umas com as outras.

)C

( )A ( )B (

B. Outro disse: ”A gente tem que formular nosso objetivo e escolher a forma de realiza-lo. 
fazendo para isso tudo o que for necessário para influenciar e até mesmo mudar o ambiente, para 
alcançar o espaço de mercado desejado"

C. O terceiro disse: "A gente não consegue controlar tudo o que acontece no ambiente do nosso 
um espaço

11. Filosofia de Vida

As pessoas frequentemente têm idéias diferentes sobre o que se passou e sobre as expectativas 
de vida. Aqui estão três maneiras de pensar sobre esses assuntos.

A. Algumas pessoas acham que é melhor dar mais atenção ao que está acontecendo no 
presente. Elas dizem que o passado se foi e que o futuro é muito incerto para contar com ele. As 
coisas realmente mudam, algumas vezes para melhor, outras para pior, de forma que a longo prazo 
ficam mais ou menos na mesma. Estas pessoas acreditam que a melhor forma de viver é manter, 
entre as formas antigas, aquelas que se pode e de que se gosta - mas também estar pronto para aceitar 
novas formas que ajudarão a tomar a vida mais fácil e melhor do que a que vivemos.

B. Algumas pessoas acham que as formas do passado eram as mais certas e as melhores e 
quando ocorre uma mudança é para pior. Estas pessoas acham que a melhor forma de viver é 
trabalhar duro para conservar as formas antigas e tentar reativá-las quando elas se perdem.

C. Algumas pessoas acreditam que quase sempre as formas do futuro - aquelas que estão por 
vir - serão as melhores e dizem que. apesar de algumas vezes haver pequenos retrocessos, as 
mudanças trazem melhorias a longo prazo. Estas pessoas acham que a melhor forma de viver é 
enxergar um bom tempo adiante, trabalhar duro e abandonar muitas coisas agora, de maneira que o 
futuro seja melhor.

Qual dessas formas de se encarar a vida você acha melhor? ( ) A ( ) B (

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Qual das outra duas formas você acha melhor? ( )A( ) B ( )C

Qual das três formas de se encarar a vida você acha que a maioria das pessoas nesta 
)C

negócio. Temos que analisar as condições do mercado e verificar o que é possível e achar 
para o nosso negócio”.

Qual dessas opiniões você escolheria?

A resposta anterior corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Qual escolheria em segundo lugar? ( ) A ( ) B (

A maioria das pessoas daqui escolheria qual opinião?
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12.1 - )C
12.2 -

13. Crença no Controle

13.1 -

13.2 -

13.3 -

)C( )A ( )B (14.1 -

14.2-

12.4- 
melhor?

para um patrão. Neste caso, as pessoas não participam das 
---- mas sabem que podem contar com o patrão em muitas

13.4-
como o melhor? ( ) A ( ) B (

Três lavradores de diferentes áreas estavam conversando sobre coisas que controlam o tempo e 
outras condições. Eis o que cada um deles disse:

A. Um disse: A gente nunca controlou a chuva, o vento e outras condições naturais e 
provavelmente nunca o fará. Sempre houve anos bons e anos ruins. Se você for sábio, aceitará as 
coisas como acontecem e fará o melhor que você puder.

B. Outro disse: A gente acredita que é tarefa do homem encontrar formas de dominar o tempo 
e outras condições, da mesma forma como dominam tantas coisas. A gente acredita que um dia terá 
êxito nisso e poderá até mesmo dominar a seca e as enchentes.

C. O terceiro disse: A gente acredita que se quiser viver bem é necessário viver em harmonia 
com a natureza. E quando a gente fizer as coisas certas - isto é. viver de maneira adequada - e 
mantiver tudo o que temos - a terra, os animais e a água - em boas condições, tudo irá bem.

Qual dessas pessoas tem o melhor modo de pensar? ( ) A ( ) B ( ) C

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Qual opinião você escolheria em segundo lugar? ( ) A ( ) B ( ) C
Qual é o modo de pensar que você acha que a maioria das pessoas desta empresa escolheria 

) C

C. Outra maneira é trabalhar ] 
decisões de como o negócio será conduzido, 
situações.

Qual destes modos de trabalhar é o melhor? ( ) A ( ) B (
A resposta anterior corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

12.3- Qual modo você escolheria em segundo lugar? ( )A ( )B ( )C

Qual das três maneiras, você acha que a maiona das pessoas daqui escolheria como a 
( )A ( )B ( )C

14. Inovação de um Produto
Alguns técnicos participam de uma reunião sobre mudanças feitas em um produto. Aqui estão 
três depoimentos diferentes.

A. Algumas pessoas ficaram insatisfeitas com a mudança. Elas sentiam que deviam procurar 
manter o produto com as características conhecidas pelos clientes, pois isso já vem sendo feito há 
anos e tem dado certo

B. Algumas pessoas sentiam que o produto antigo era melhor mas sabiam que não era possível 
manter o produto como era. Aceitar as mudanças que surgem com o tempo é uma necessidade.

C. Algumas pessoas ficaram realmente contentes. Elas sentiam que novas formas e 
características são geralmente melhores que as antigas e gostavam de inovar sempre.

Qual destes modos de pensar se aproxima mais do seu?

A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
14.3- Qual modo você escolheria em segundo lugar? ( )A( )B ( )C
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10 - Lundberg (1990)
Definição: equivalente a de Schein.
Método: o autor se refere a duas abordagens para avaliar a 

cultura de uma organização. A primeira é a avaliação levada a efeito por um 
consultor externo, que observa, entrevista e analisa documentos. Essas 
informações são ordenadas e então são desenhadas inferências significativas 
que serão objetos de um seminário de feed-back para pessoas-chave da 
organização, freqúentemente gerentes representativos de toda a organização. 
Neste seminário tenta-se obter, por meio de discussão e consenso, as crenças 
estratégicas, pressupostos e valores. A segunda abordagem é realizar um 
seminário com os membros-chave e, durante o evento, produzir uma lista de 
componentes manifestos da cultura e, então, derivar as crenças, valores e 
pressupostos. A chave para o sucesso e a motivação do pessoal é a 
autorização e participação do pessoal graduado.

O autor ressalta que o processo de descobrir a cultura da 
organização acaba por influir no comportamento dos participantes que ao 
tomar consciência passam a compartilhar valores e crenças, assim como 
tendem a tornar mais consistente o comportamento organizacional.

O questionário foi aplicado a empregados de diversas 
organizações, representando vários segmentos. A participação foi 
controlada, para que nenhuma empresa ou segmento dominasse a amostra. 
Os participantes incluíam tanto pessoal de linha quanto de staff.

O resultado da pesquisa foi submetido a uma série de análises 
fatoriais, que após os ajustes identificaram dez fatores (figura 18).

Finalmente, após os ajustes o questionário ficou com 85 questões.

11 - Hofstede, Neuijen, Ohayv e Sanders (1990)
Definição: não é especificada.
Método: o estudo foi realizado em 20 unidades de dez 

diferentes organizações. Sendo cinco, na Dinamarca e cinco, na Holanda. O 
projeto consistia em três fases.

Na primeira, os autores conduziram entrevistas em 
profundidade, de 2 a 3 horas de duração, com 9 informantes de cada fabrica, 
totalizando 180 entrevistas. A entrevista pretendia obter um idéia da cultura 
da organização (como símbolos, heróis, ritos, valores) e coletar temas para 
as questões.

Na segunda, foi administrado um questionário com 135 
questões para uma amostra randômica de cada fábrica. No total, foram 
coletados 1295 questionários. O questionário foi construído para coletar 
informações sobre: (1) Valores: 22 questões avaliavam objetivos de trabalho 
(valores como o desejado) e 28 questões avaliavam crenças gerais (valores
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13 - Pettigrew (1979)
Definição: cultura é um sistema de significados aceitos que 

operam em um dado grupo e num dado momento. Este sistema de termos, 
formas, categorias e imagens interpreta a situação das pessoas para elas 
mesmas.

12 - Beyer e Trice (1987)

Definição: um sistema de normas, entendimentos e valores 
compartilhados que são assumidos e que permanecem ocultos na vida 
organizacional. Esse sistema deve ser afirmado de alguma forma e 
comunicado aos membros da organização de uma maneira tangível que os 
autores chamam de formas culturais. Formas culturais referem-se a ritos, 
rituais, mitos, sagas, legendas, estórias, folclore, símbolos, língua, gestos, 
artefatos e adornos e estas formas são ocasiões nas quais todo esse sistema 
oculto é trazido à tona.

Método: a ênfase dos autores é no conhecimento dos ritos 
organizacionais, entretanto não especificam um método, mas acreditam que 
gerentes experientes, familiarizados com o contexto organizacional, podem 
fazer o trabalho de interpretação dos ritos .

Eles enfatizam o lado cultural dos eventos organizacionais 
pelo fato de gerarem consequências expressivas, portanto, essenciais para 
compreender o significado das mensagens culturais. Cinco ritos são 
identificados: passagem, degradação, realce, renovação, de redução de 
conflito e de integração.

Método: em um estudo de uma escola privada, o desenho da 
pesquisa é centrado no conjunto de "dramas sociais" e na rotina relativa que 
intercala os dramas. O autor afirma que a vantagem de estudar uma 
sequência longitudinal de dramas sociais é que eles proporcionam uma visão 
transparente de crescimento, evolução, transformação e decadência da 
organização, no decorrer do tempo. Um dos benefícios da análise da 
sequência de dramas sociais é a possibilidade de estudar a emergência e o 
desenvolvimento das culturas organizacionais.

como o desejável); (2) Práticas: 55 questões avaliavam as práticas 
percebidas na sua situação de trabalho; e (3) quatro questões perguntavam 
dados demográficos: sexo, idade, tempo de casa e nível de educação.

Na terceira fase, usaram questionários, seguidos de 
entrevistas pessoais, para coletar dados de cada fábrica como um todo: 
informações como orçamento, pessoal, dados demográficos, fatos históricos 
chaves.
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O autor ressalta que cada um dos dramas deve estar 
suficientemente engajado na mente e na ações das pessoas da organização 
para serem vistos como eventos críticos.

14 - Gregory, K.L.(1983)

Definição: cultura são modos aprendidos de agir com 
experiência. De um modo geral, agir com experiência envolve coerência e 
agir de acordo com significados. A cultura é conceitualizada como um 
sistema de significados que acompanham uma infinidade de comportamentos 
e práticas reconhecidas como modos distintos de vida.

Método: um estudo etnográfico foi realizado junto a 
profissionais técnicos das empresas de computação do "Silicon Valley". A 
fonte primária de informações foram os profissionais pois eles eram os 
experts na sua própria cultura. Foram entrevistados 75 profissionais. A 
ênfase do trabalho era aprender a concepção dos nativos das categorias 
sociais. Alguns profissionais foram entrevistados mais de uma vez, para 
obter a sua concepção de carreira técnica e recrutamento. Muitas entrevistas 
ocorreram no local de trabalho, o que possibilitou observação de campo. 
Material documental foi coletado como textos de nativos. O resultado das 
observações era usado como fonte das entrevistas e discrepâncias eram 
exploradas em detalhes.

Finalmente, os dados foram submetidos a uma análise de 
conteúdo conforme os tópicos identificados pelos participantes. Análise 
estrutural semântica sistemática foi usada para eliciar, analisar e representar 
as perspectivas dos nativos como campos léxicos-semânticos.



ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO

Pesquisa sobre Valores

3. Idade: 

1. Empresa: 

2. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
4. Área: S.Cargo:  

6. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

7. Quantas promoções você teve nesta empresa? 

8. Em quantas empresa você trabalhou antes desta? 

9. A sua infância você morou na : ( ) Capital de SP ( ) Interior de SP ( ) Outros Estados

10. Você estudou até: ( ) Primário ( ) Ginásio ( ) Colegial ( ) Faculdade

• Este é um estudo científico sobre sistemas de valores. Não existe respostas certas ou erradas. A 
melhor resposta é sua própria opinião pessoaL

• Este questionário tem 22 questões que descrevem situações hipotéticas. Leia cada situação 
atentamente e escolha a alternativa que você considerar a melhor e, em seguida responda as 
perguntas sobre esta escolha.

• Quando tiver terminado, releia-o e sinta-se a vontade para fazer alterações que achar necessário. 
Tome o tempo que precisar para pensar sobre isso, de forma que o resultado final represente seus 
valores.

• A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

• Pede-se que assinale na escala o número que mais representa sua opinião, sendo que o número 1 
representa que a alternativa escolhida anteriormente corresponde exatamente ao seu 
pensamento e o número 6 significa que a alternativa escolhida é a que mais se aproxima do seu 
pensamento, isto é, a menos distante do seu pensamento.

• Ao final devolva-o ao setor de Treinamento -

• Instruções para o preenchimento

1 - Quando existe as alternativas ()A()B()C ou ( )A ( )B pede-se 
que escolha a situação anteriormente descrita com a letra A , B ou C que melhor represente 
sua opinião.

2. - Na escala:
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1.1 - ( )A ( )B
1.2-

1.4-

1.5 -

3. Educação Infantil
Algumas pessoas estavam discutindo sobre como as crianças devem ser educadas. Aqui estão 
três idéias diferentes.

A Algumas pessoas dizem que se deve ensinar às crianças os costumes do passado com muito 
cuidado. Elas acreditam que os costumes antigos são os melhores e que é quando as crianças não os 
seguem que as coisas dão errado.

1 - Escolha de Emprego

Uma pessoa precisava de um emprego e tinha a possibilidade de trabalhar para dois homens. 
Leia como eles eram e diga para qual deles você acha melhor trabalhar:

A- Um era bastante justo e pagava acima da média, porém ele o tipo de patrão que insistia que 
as pessoas devem trabalhar duro, ser dedicadas ao emprego. Ele não gostava, de forma alguma, 
quando um trabalhador de vez em quando interrompia o trabalho para conversar ou para dar uma 
relaxada. Quase sempre dispensava um empregado que fazia isto.

B. O outro pagava apenas salários médios mas não era tão rígido. Ele compreendia que um 
trabalhador de vez em quando precisava interromper o trabalho ou ter algum tempo para relaxar. 
Quando seus empregados faziam isto, não se incomodava.

Para qual destes homens você acredita que seria melhor trabalhar?
A resposta anterior corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
1.3 - De uma forma geral, para qual destes homens, a maioria dos empregados desta empresa 

acharia melhor trabalhar? ( ) A ( ) B

Qual destes patrões você preferiria ser ? ( ) A ( ) B

Qual destes patrões a maioria dos empregados desta empresa preferiria ser ?( ) A ( ) B

2. Preparação de um piano

Quando um grupo tem que preparar um plano, por exemplo decidir sobre a realização de um 
projeto, há três maneiras diferentes pelas quais este grupo pode decidir.

A. Há grupos que acreditam que é melhor quando alguma pessoa importante, como o chefe ou 
o próprio patrão, decide os planos. Todos geralmente aceitam o que eles dizem sem muita discussão, 
já que estão acostumados a decidir tais coisas e são aqueles que tem mais experiência.

B. Há outros grupos em que a maior parte das pessoas participa da elaboração dos planos. 
Muitas pessoas têm opinião e discutem durante muito tempo, mas nada é feito antes de que a maioria 
chegue a um acordo sobre o que é melhor fazer.

C. Há alguns grupos que acreditam que é melhor que cada pessoa tenha sua própria opinião e a 
sustente. O assunto se decide pelo voto. O grupo faz o que a maiona das pessoas quer, mesmo que 
ainda existam pessoas que discordem e se oponham ao projeto.

2.1- Qual a maneira que lhe parece melhor ? ( )A ( )B ( )C

2.2 - A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

2.3 - Qual das outras duas maneiras lhe parece melhor? ( )A ( )B ( )C

2.4 -Qual maneira você acredita que a maioria das pessoas daqui escolheria como a melhor?

( )A ( )B ( )C
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4. Falência

)C( )A ( )B (4.1 -

Uma pessoa tinha vários negócios. A maioria dos negócios não deu certo por diversas razões. 
Pessoas conversavam sobre isso e comentavam coisas diferentes:

A. Algumas pessoas disseram que simplesmente não se pode culpar alguém quando coisas 
como essas ocorrem. Existe tanta coisa que pode e efetivamente ocorre que uma pessoa não pode 
fazer praticamente nada para evitar tais perdas. Nós todos temos de aprender a aceitar o ruim junto 
com o bom.

Algumas pessoas dizem que as crianças devem conhecer os costumes do passado, mas não 
 i esses costumes ao pé da letra. Dizem que as crianças necessitam

5. Expectativas de Mudança.
Três jovens estavam conversando sobre o que achavam que suas famílias possuiriam um dia, em 
comparação a seus pais. Cada um disse coisas diferentes.

A. O primeiro disse: “Minha expectativa é de que minha família esteja melhor no futuro que a 
do meu pai e mãe e a dos meus parentes, se trabalharmos duro e planejarmos direito. As coisas 
geralmente vão melhor para as pessoas que realmente trabalham duro".

B. O segundo disse: “Eu não sei se minha família estará melhor, na mesma ou pior que a 
família do meu pai, mãe e parentes. As coisas sempre oscilam, mesmo se as pessoas trabalham duro. 
Desta forma, não se pode dizer como as coisas estarão”.

B.
se deve insistir para que sigam   
aprender e aceitar muitas coisas novas para viver melhor hoje em dia.

C* Algumas pessoas não dão atenção aos costumes antigos, falam dos velhos costumes como 
estórias interessantes. Essas pessoas dizem que a vida é melhor para todos quando se ensinam as 
crianças coisas que as farão descobrir por si próprias novas formas de fazer as coisas e ir cm novas 
direções.

3 .1- Qual destas pessoas teve a melhor idéia sobre como as crianças devem ser ensinadas?

( )A ( )B ( )C

3.2 - A resposta anterior corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

3.3 - Qual dos outros dois grupos teve a melhor idéia? ( )A ( )B ( )C

3.4 - Considerando novamente as três idéias. qual delas a maioria das pessoas daqui escolheria como a 
melhor idéia? .( ) A ( ) B ( ) C

B. Outras disseram que foi provavelmente culpa da própria pessoa o fato de ela ter perdido 
tanto. Ela provavelmente não usou sua cabeça para evitar tais perdas. Elas disseram que geralmente 
as pessoas que se mantêm na busca de novas maneiras de fazer algo e que realmente se esforçam 
nisto quase sempre encontram uma maneira de evitar tanto problema.

C. Outras disseram que foi provavelmente porque essa pessoa não tinha feito as coisas de 
maneira certa, para manter a harmonia entre ela mesma e as forças do mercado, adaptando-se às 
circunstâncias.

Qual dessas razões você acredita ser mais verdadeira?

4.2 - A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
4.3- Qual das outras duas razões você acredita ser mais verdadeira?( ) A ( )B ( )C

4.4 - Qual das razões que a maioria das pessoas daqui acharia mais verdadeira?.( ) A ( ) B ( ) C
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( )A ( )B ( )C
5.2 -

5.3 -

)C6.1 -

6.2-

6.3-

6.4-

7.1 -

7.2-

7.3-

7.4-

5.4- 
idéia?.

7. Namoro

Duas amigas discutiam sobre namoro e namorados. Elas tinham opinião diferentes.

A. Uma disse que ou o rapaz tinha as características e o modo de que ela gostava ou não tinha 
futuro. As pessoas nascem de um determinado jeito e nós temos que aceitá-las como elas são.

B. A outra disse que. se o rapaz não tinha todas as características de que ela gostava, acreditava 
que. com o convívio com ela e com o tempo, ele teria condições de se desenvolver e mudar.

Qual dessas duas pessoas você acha que tem a melhor maneira de pensar? ( ) A ( ) B

A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Com qual das duas você se acha mais parecido. ( ) A ( ) B
Qual das formas de pensar você acredita que tem a maioria das pessoas que trabalha aqui?

( )A ( )B

6. Desenvolvimento de crianças

Três pessoas discutiam sobre como educar crianças. Elas tinham opiniões diferentes:

A. Uma acredita que a criança tem de buscar a realização de si mesma. Deve-se ensinar a 
criança a aprender a se controlar e a desenvolver talentos e habilidades que a ajudem a realizar coisas 
que lhe tragam também realização.

B. Outra acredita que se deve ensinar a criança a manifestar espontaneamente a sua 
personalidade. Significa que as coisas são realizadas de acordo com o desejo e o talento existente na 
criança.

C. Outra acredita que. independente da aptidão ou desejo, é essencial que se ensine a criança a 
fazer alguma coisa em toda e qualquer situação, superando sempre as limitações da sua 
personalidade.

Qual dessas pessoas você acha que vai educar melhor seu filho? ( ) A ( ) B (

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso 

Qual das outras duas pessoas teve a melhor orientação? ( ) A ( ) B ( ) C 

Qual dessas pessoas a maioria dos empregados desta empresa acharia ter tido a melhor 
orientação?. ( )A( )B ( ) C

O terceiro disse: "Minha expectativa é de que minha família esteja mais ou menos na 
mesma que a do meu pai e minha mãe ou parentes. A melhor maneira c trabalhar duro e planejar 
formas de conversar as coisas como elas foram no passado’’.

5 .1- Qual dessas pessoas você acha que teve a melhor idéia?

A resposta anterior corresponde:

Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Qual das outras duas pessoas teve a melhor idéia? ( ) A ( ) B ( ) C

Qual dessas pessoas a maioria dos empregados desta empresa acharia ter tido a melhor 
( )A ( )B ( )C
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8.1 - )C
8.2-

8.4-

9.3-
)C9.4-

10. Conduzindo um negócio
Três empresários conversavam sobre formas de conduzir um negócio:

A. Um deles disse: "A gente tem que se conformar as condições existentes, as forças existentes 
no ambiente do negócio são tantas que, no final, nós ficamos com o espaço possível no mercado para 
nós e nosso negócio”.

9. Escolha de um representante
Um grupo, como o seu, está para enviar um representante para uma reunião fora deste local. 
Como será escolhido o representante?

A. O melhor é que uma reunião seja convocada e todos discutam até que se chegue a um 
acordo. Então, quando for feita uma votação, a maioria vai concordar com a mesma pessoa.

B. O melhor é que os líderes ou chefes ou as pessoas mais importantes assumam a 
responsabilidade de decidir quem deve ser o representante, já que eles têm maior experiência em tais 
assuntos

C. O melhor é que uma reunião seja convocada, nomes apresentados, uma votação realizada e 
então envie-se a pessoa que obtiver a maioria dos votos, ainda que existam muitas pessoas contra.

9.1 -Qual dos modos de escolher um representante é melhor em casos como este? ( )A()B()C

9.2 -A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

Qual o modo que você escolheria em segundo lugar ( ) A ( ) B ( ) C

Qual a maioria das pessoas daqui.escolheria como melhor? ( ) A ( ) B (

8. Trabalho em Família

Quando famílias têm laços de parentesco e moram próximas umas das outras, existem três 
modos diferentes de ganhar a vida e viverem bem:

A. Algumas vezes, e em alguns lugares, geralmente se espera que cada uma das famílias (por 
família entendemos marido, esposa e filhos) ocupe-se de seu próprio negócio, inteiramente separada 
de todas as outras e sem ser responsável por elas.

B. Algumas vezes, e em alguns lugares, existe outro costume. Neste caso, os parentes 
próximos na família trabalham juntos e decidem em conjunto qual é a melhor forma de resolver os 
problemas que surgem. Quando um chefe é necessário, todos se reúnem e escolhem a pessoa dentro 
do grupo.

C. Entretanto, em outros lugares existe outro costume. As famílias dos irmãos também 
trabalham juntas, mas. neste caso, geralmente têm a pessoa competente mais velha (irmão maior ou 
o pai) como responsável e que toma conta das coisas mais importantes

Qual dessas formas de dividir o trabalho lhe parece melhor? ( ) A ( ) B (

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
8.3- Qual você escolheria em segundo lugar? ( )A( )B ( )C

Qual é o modo que a maioria das pessoas daqui escolheria como o melhor?

( )A ( )B ( )C
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Figura 17 Variáveis utilizadas

A.

B.

C.

D.

E.

8 - Tucker, McCoy e Evans (1990)
Definição: não é especificada.

Método: durante dois anos os autores, por meio de 
entrevistas, discussões e trabalhos com executivos de organizações públicas 
e privadas, apreenderam a perspectiva e compreensão que esses profissionais 
têm de cultura organizacional.

triângulo metodológico: 1) observação ostensiva, 2) questionário auto- 
preenchido e 3) entrevistas.

Orientação ao cliente - Quão bem estão refletidos nos padrões e 
praticas organizacionais os interesses dos clientes ?

Orientação ao empregado - idem com relação aos empregados.

Congruência entre acionistas - Examina a consistência e congruência 
das orientações.

Impacto da Missão - Quão (a) clara, (b) valiosa, (c) consistentemente 
praticada, e (d) durável é a missão?

Maturidade Gerencial - E a administração proativa, estável e 
orientada a longo termo, ou é o contrario?

F. Autonomia de Decisão - Ate que ponto as decisões são difundidas 
para baixo ate o nível mais baixo da interação funcional ?

G. Abertura/Comunicação - Quão fácil e completamente a informação 
flui (a) para baixo , (b) para cima e (c)interativamente?

H. Escala Humana - Até que ponto a organização esta estruturada em 
torno das pessoas e pequenas unidades de trabalho?

I. Motivação/Incentivo - Qual é o balanço entre os incentivos e 
"desincentivos" da organização? Os esforços positivos são reforçados, os 
esforços negativos são reforçados?

J. Cooperação x Competição - Qual é o balanço entre os elementos 
cooperativos e os competitivos da organização? A competição destrutiva é 
recompensada?

K. Congruência Organizacional - No geral, quão bem integrada, 
consistente e compatível, é (a) a imagem da organização com a realidade e 
(b) a teoria e a pratica organizacional.

L. Desempenho sob pressão - Quão bem a organização mantém seus 
princípios e praticas sob condições adversas?

M. Teoria S / Teoria T - A organização é orientada para selecionar ou 
treinar empregados? 

Fonte: Tlicker, R.W. et al, 1990.p.7.
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Figura 18. Fatores Críticos

1.

3.

9 - Reynierse e Hacker (1986)
Definição: não é especificada
Método: baseados na vivência como psicólogos 

organizacionais e na literatura sobre administração, em particular nos livros 
Em busca da Excelência (Peters e Waterman, 1982) e As artes gerenciais 
japonesas (Pascale e Athos, 1981), os autores desenvolveram um 
questionário com 125-135 questões que posteriormente foram reduzidas 
para 95.

Com base nas informações obtidas nesse estudo qualitativo, 
eles desenvolveram o Questionário de Cultura Organizacional. Este 
instrumento foi aplicado em aproximadamente 1200 empregados de dez 
empresas durante o período de 13 meses.

O questionário compreende 55 questões, abrangendo 13 
variáveis (figura 17). Foram incluídas também duas escalas adicionais para 
medir a discriminância quanto a Satisfação no Trabalho e Envolvimento com 
a Organização.

Importância da Pessoa - A gerência valoriza e respeita os 
empregados e reconhece suas contribuições.

2. Visibilidade da Gerência - A gerência esta em contato com os 
empregados e operações.

Aceitação da Não-conformidade - A não-conformidade é aceitável e 
proporciona a base para a inovação.

4. Clareza dos padrões - Os empregados são responsáveis por atingir 
objetivos de desempenho desafiadores.

5. Envolvimento com treinamento - Empregados são bem treinados para 
desenvolverem sua carreira e habilidades profissionais.

6. Intimidade e valores - A continuidade e a "proximidade" da 
organização são favorecidas pelas crenças e valores compartilhados.

7. Competição Interna - empregados são recompensados e recebem 
reconhecimento por realizarem objetivos e resultados ambiciosos.

8. Orientação ao cliente - Clientes são prioridade e esforços são feitos 
para satisfazer a necessidades e desejos do cliente.

9. Comunicação interna - As pessoas compartilham informações 
livremente usando os canais de comunicação formal e informal.

10. Ação e mudança -

Fonte: REYNIERSE, .H. e HARKER, J.B. ,1986, p4.
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14.4- Qual é o modo de pensar da maioria das pessoas que trabalha aqui? ( ) A ( )B()C

ser o

15.2 -

16.1 -

16.2-

16.3 -

17.1 -

16.4- 
aqui?

16. Modos de Vida
Havia duas pessoas conversando sobre como gostariam de viver. Elas tinham idéias diferentes.

A. Uma disse: O que mais me interessa é realizar coisas com êxito - fazendo coisas tão bem ou melhor 
do que os outros. Eu gosto de ver resultados e acho que vale a pena trabalhar para consegui-los.

B. A outra disse: O que mais me importa é ter a possibilidade de pensar e agir da forma que mais se 
adapta a minha maneira de ser. Se nem sempre consigo ter muita coisa realizada, pelo menos posso 
gozar a vida conforme vou vivendo e isto é o melhor da vida.

Qual dessas duas pessoas você acha ter a melhor maneira de pensar? ( ) A ( ) B

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
Com qual das duas você se acha mais parecido. ( ) A ( ) B
Qual das formas de pensar que você acredita que tem a maioria das pessoas que trabalha 
( )A ( )B

15. Programa de Treinamento

Algumas pessoas comentavam a importância de um curso de treinamento. As opiniões delas 
eram diferentes.

A. A primeira disse :" As pessoas têm um jeito de ser e não acredito que este curso tenha 
condições de mudar o comportamento de alguém. Pode ser que ela modifique o modo de falar mas 
vai continuar agindo e pensando da mesma forma”.

B. A segunda disse:” As pessoas agem de determinada forma pelo fato de acreditarem 
melhor jeito, mas se elas percebem que não é o melhor, vão modificar o seu modo de agir".

15.1- Qual dessas formas de encarar um curso é melhor? ( )A ( )B
A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
15.3 -De uma forma geral, qual é a forma de pensar da maioria dos empregados desta empresa ?

( )A ( )B

17. Engajamento no ensino
Alguns professores comentavam sobre seus alunos. Eles tinham formas diferentes de pensar.

A. Um acreditava que era mais seguro para um professor assumir que os alunos não vão 
trabalhar duro, a menos que eles sejam forçados a fazer isso.

B. O outro acreditava que os alunos poderiam se engajar no processo de aprendizagem e ficar 
dispostos a se aplicarem no estudo da matéria, por causa da motivação e do autocontrole deles.

C. Outro comentava que as pessoas são uma caixa de surpresas e que a melhor coisa que um 
professor pode fazer é estar pronto para o que der e vier, porque é assim que as coisas são.

Qual dessas pessoas tem o melhor modo de pensar? ( ) A ( ) B ( ) C

17.2 - A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
17.3- Qual opinião você escolheria em segundo lugar? ( )A ( )B ( )C
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18.1- )C

18.2 -

18.4-

)C19.1 —

19.2-

)C19.4-

programa de Qualidade, só

17.4- r
como o melhor? ( ) A ( ) B

Qual é o modo de pensar que você acha que a maioria das pessoas desta empresa escolheria 
' : ‘ ( )c

20. Programa dc Qualidade

Três supervisores comentavam sobre o comportamento dos operários. Eis o que eles 
comentavam

A Um comenta que os operários podem se comprometer com o 
depende de como o programa for desenvolvido.

Qual das outras duas formas é a mais correta? ( ) A ( ) B ( ) C

Qual opinião escolheria a maioria das pessoas desta empresa? ( ) A ( ) B (

19. Duração da vida.

Três pessoas estavam discutindo se as pessoas podem fazer qualquer coisa para tornar a vida 
mais longa. Eis o que cada um disse:

A. Uma disse: Já é uma realidade o fato de a medicina estar encontrando maneiras de adicionar 
muitos anos à vida da maioria dos homens, descobrindo novos remédios, novos tratamentos e 
fazendo outras coisas, como vacinas. Se as pessoas estiverem atentas a todas estas novas coisas, 
provavelmente viverão mais tempo.

B. A segunda disse: Eu realmente não acredito que haja muita coisa que os seres humanos 
possam fazer para tomar mais longa a vida da pessoas. É minha crença de que cada pessoa tem um 
determinado tempo para viver e quando chega a sua hora, não tem jeito.

C. A terceira : Eu acredito que há um plano para a vida que funciona de modo a manter todas 
as coisas vivas caminhando juntas e, se o homem conseguir aprender a viver toda a sua vida em 
equilíbrio com este plano, ele viverá mais do que outro homem.

Com qual dessas opiniões você está mais de acordo? ( ) A ( ) B (

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

19.3-

18. Fazendo um trabalho

Três pessoas conversavam sobre a realização de objetivos de trabalho. Elas tinham idéias 
diferentes:

A. Umaq disse: Quando o objetivo é escolhido, temos de fazer o que é possível e impossível 
para realizá-lo, não importando as dificuldades ou se gostamos ou não, temos que lutar até atingi-lo.

B. Outra disse: Existe objetivo que parece que não é para ser realizado. Existem tantas 
dificuldades, as outras pessoas fazem tudo para impedir sua realização e não existe outra alternativa 
que não seja relaxar e admitir que é impossível.

C. A terceira disse: Quando estamos trabalhando para realizar um objetivo é necessário, às 
vezes, desenvolvermos algumas qualidades emocionais e até intelectuais para fazer face aos 
problemas e dificuldades que surgem e impedem a realização do objetivo.

Que tipo de homem você acredita que é melhor ser? ( ) A ( ) B (

A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

18.3- Qual das duas outras formas você acha melhor? ( )A( )B ( )C

Que tipo de homem a maioria das pessoas daqui acharia ser melhor? ()A( )B( ) C
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Outro comenta que os operários.

)C
20.2-

20.4- )C

21. Futuro.

)C( )A ( )B (21.1 -

21.3-
)C21.4-

A.
B.

22.1-

22.2-

Três estudantes falavam sobre como as pessoas devem agir para ser . Eles tinham idéias 
diferentes:

22. Tempo Livre
Dois homens gastam seu tempo de folga de maneiras diferentes.

Um homem gasta a maior parte desse tempo estudando ou fazendo coisas.
Outro homem gasta a maior parte desse tempo conversando, cantando etc. com seus amigos.

Qual destes homens tem o melhor modo de vida? ( ) A ( ) B

A resposta anterior corresponde:
• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso

22.3 - Com qual destes homens você se acha mais parecido? ( ) A ( ) B
22.4 - Qual destes homens a maioria das pessoas daqui julgaria ter o melhor modo de vida?.( ) A ( ) B

B. Outro comenta que os operários, como qualquer outra pessoa, só pensam em si mesmos e só 
farão alguma coisa se levarem alguma vantagem.

C- O terceiro comenta que os operários são uma caixa de surpresas, às vezes dão um duro para 
as coisas darem certo e as vezes fazem tanto corpo mole que nada sai do lugar.

20.1 - Com qual dessas opiniões você está mais de acordo? ( ) A ( ) B (
A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
20.3- Qual das outras duas formas é a mais coneta? ( )A ( )B ( )C

Qual opinião escolheria a maioria das pessoas desta empresa? ( ) A ( ) B (

A. Um disse: "O que conta é fazer as coisas de que se gosta. Fazer o que se tem prazer de fazer 
na maior parte do tempo e sempre que possível”.

B. Outro disse: "Realizar coisas e subir na vida é o que importa. Ficar pensando em fazer 
somente as coisas de que se gosta não leva as pessoas a lugar algum”.

C. O terceirro disse: "Fazer as coisas de que se gosta é importante mas existem situações em 
que a gente tem de se controlar e aprender a gostar das coisas como elas são para poder chegar a 
algum lugar”.

Com qual destes estudantes você está mais de acordo?

21.2 - A resposta anterior corresponde:

• Exatamente ao que penso (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ao que mais se aproxima do que penso
Qual das outras duas formas é a mais correta? ( ) A ( ) B ( ) C

Qual opinião escolheria a maioria das pessoas desta empresa? ( ) A ( ) B (


