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RESUMO 

 
O propósito desta monografia é comparar os valores organizacionais percebidos 
pelos funcionários com os almejados pelo fundador. O conceito de cultura 
organizacional adotado no presente estudo foi elaborado por Schein (2004a, p.17) 
“Um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo aprendeu à medida 
que resolvia seus problemas de adaptação externa e interna”. Além da pesquisa 
bibliográfica em bases de dados nacionais CAPES e Scielo, a metodologia baseou-
se na pesquisa qualitativa descritiva, com emprego de entrevistas semi-estruturadas 
individuais e análise documental. Participaram das entrevistas o diretor (fundador) e 
seis funcionários, selecionados de acordo com cargo e tempo de casa, seguindo o 
critério de tipicidade. Foi percebida a existência de uma estrutura interna de 
documentos e processos, muitos não utilizados com regularidade, com a 
possibilidade de melhorias no que se refere à apoio a gestão de pessoas, 
formulação de estratégias e avaliação e controle de processos. Nas entrevistas, 
concluiu-se que existem mais pontos de convergência do que de divergência entre 
os valores do fundador e dos funcionários. Principais divergências percebidas se 
referem à valorização do funcionário, itens na política de gestão de pessoas e o 
alinhamento de um objetivo organizacional único e coletivo. Em relação aos pontos 
de convergência, pode-se citar o incentivo à criatividade, funcionário com voz ativa 
na direção e ambiente profissional. Existindo assim um alinhamento positivo, porém 
com necessidade de melhorias. 
 
 
Palavras-chave: Cultura Organizacional.  Valores Organizacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na fase denominada terceira Revolução Industrial, os membros das 

organizações passaram a ser fonte de maior interesse, pois, são os colaboradores 

que possibilitam a vantagem competitiva nas organizações. Essas transformações 

geram um ambiente complexo, marcado pelos avanços tecnológicos, mudanças de 

conceitos, de valores e quebra de paradigmas que norteiam todos os segmentos da 

sociedade, a chamada era da informação. No ambiente globalizado, a palavra 

cultura emerge como uma das variáveis fundamentais para a compreensão do 

fenômeno organizacional (PIRES; MACÊDO, 2006). 

A cultura organizacional é criada através das experiências vividas pelos 

membros da organização, surgindo padrões de comportamento tidos como 

aceitáveis. Esses padrões de comportamento são passados aos novos membros 

como forma de adaptá-los à estrutura vigente (SCHEIN, 2004a).  

A cultura organizacional é composta por valores organizacionais, que são 

crenças que o indivíduo tem acerca de maneiras desejáveis de comportamento. 

Sendo assim, os valores irão limitar a capacidade de escolha e ação (SCHWARTZ, 

2005), fazendo com que ele opte pelo importante ao invés do secundário, entre o 

que tem valor e o que não tem, desenvolvendo uma hierarquia de valores. Essa 

estrutura define as relações de poder dentro do grupo (TAMAYO, 2007). É possível 

dizer que os valores organizacionais representam aspectos centrais da cultura 

organizacional (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000; SCHEIN 2004a).  

No desenvolvimento de uma cultura organizacional, uma importante figura é 

o líder, fundador ou dono da organização, pois, apesar da cultura provir de toda e 

qualquer situação do dia-a-dia organizacional, sugere-se que o fundador articula e 

implementa idéias e valores particulares (SOUZA; PEREIRA; MAFFEI, 2004), 

moldando padrões culturais que refletem a sua visão de mundo e do papel que a 

organização deve desempenhar no mundo. Isso acontece porque qualquer grupo 

reflete valores difundidos por um indivíduo (SCHEIN, 2004a). 

Os valores organizacionais percebidos pelos empregados podem sofrer 

distorções dos valores praticados pelos líderes. Isso acontece devido à diferença 

nos modelos mentais relativos ao funcionamento e à missão da organização. Posto 

isso, os valores percebidos pelos empregados retratam uma visão relativamente 
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clara dos valores que predominam na organização, “todo empregado é capaz de 

identificar valores que predominam na sua organização e até detectar diferenças nos 

valores entre setores” (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000, p. 293). Essa afirmação 

sugere que uma boa forma de analisar os valores de uma organização é através dos 

seus empregados. 

Assumindo que a cultura organizacional é moldada pelo seu fundador, dono 

ou líder, e que os valores formam a base da cultura, o presente trabalho aborda a 

relação entre os valores do fundador de uma empresa de pequeno porte e valores 

percebidos pelos membros da organização, tendo o intuito de avaliar a cultura 

organizacional vigente e as possíveis discrepâncias entre tais percepções que 

possam de algum modo impactar na organização. 

1.1 Formulação do problema 

Morgan (1996) afirma que a melhor maneira de conhecer a cultura de uma 

empresa é através do conhecimento dos padrões de interação entre indivíduos, da 

linguagem que é utilizada, das imagens e temas explorados na conversa, bem como 

dos vários rituais da rotina diária. A racionalidade dos aspectos da cultura pode 

evidenciar que quase sempre existem explicações históricas para a maneira pelas 

quais as coisas são feitas. Corroborando com a citação do autor, Pires e Macêdo 

(2006) também afirmam que as relações humanas são fundamentais para a 

compreensão da cultura, quando afirmam que; 

A cultura é um dos pontos-chave na compreensão das ações humanas, 
funcionando como um padrão coletivo que identifica os grupos, suas 
maneiras de perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais do que um 
conjunto de regras, de hábitos e de artefatos, cultura significa construção de 
significados compartilhados pelo conjunto de pessoas pertencentes a um 
mesmo grupo social (PIRES; MACÊDO, 2006, p. 83).  

Os valores de uma organização podem ser vistos como um dos aspectos 

centrais de sua cultura (TAMAYO; MENDES; PAZ 2000; SCHEIN 2004a). Sendo 

assim, cultura proporciona aos membros da organização um senso de identidade 

organizacional e gera um comprometimento com as crenças e valores, que são 

maiores do que os próprios membros da organização. Embora as ideias que passam 

a integrar a cultura possam provir de qualquer lugar da organização, a cultura de 
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uma empresa começa com o fundador ou líder pioneiro que articula e implementa 

ideias e valores particulares como uma visão, filosofia ou estratégia empresarial 

(SOUZA; PEREIRA; MAFFEI, 2004) 

Os valores organizacionais, núcleo da cultura organizacional, são 

influenciados por um indivíduo que pode ser o dono, o fundador ou uma pessoa 

influente na empresa (TAMAYO; GONDIM, 1996). Sendo assim, líderes articulam a 

gestão de pessoas, a interação entre funcionários, o comportamento dos 

funcionários com clientes, o incentivo à criatividade e inovação, entre outros. 

Caracterizando a forma como a empresa irá atuar no mercado. 

Bill Hewllet e David Packard, fundadores da empresa HP, são notados pelo 

estilo “mão na massa por toda a empresa” e pela criação de uma cultura 

coorporativa baseado no forte comprometimento grupal associado a uma filosofia de 

inovação baseada em pessoas. Já Harold Geneen, famoso líder da International 

Telephone and Telegraph (ITT), desenvolveu um estilo agressivo de liderança, 

gerando uma cultura coorporativa de sucesso, porém pautada em práticas de 

confrontação e intimidação (MORGAN, 1996). 

Segundo Schein (2004a), destaca-se a importância do papel dos fundadores 

da organização no processo de moldar seus padrões culturais, que imprimem uma 

visão de mundo aos demais e também sua visão do papel que a organização deve 

desempenhar no mundo. Ainda segundo o autor, qualquer grupo reflete valores e 

crenças originais de um indivíduo. Esse indivíduo tem suposições próprias sobre 

certo e errado que podem influenciar o grupo na resolução de problemas.  

Pode-se constatar, de acordo com a literatura revisada, que o fundador, 

importante figura no desenvolvimento dos valores organizacionais, possui influência 

na criação da cultura de uma organização. Com base nessa afirmação, a pergunta 

que se faz nessa pesquisa é: A visão dos membros, sobre os valores, núcleo da 

cultura organizacional, adotadas em uma empresa de pequeno porte, reflete os 

valores almejados pelo fundador da empresa em sua criação? 
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1.2 Objetivo Geral  

  O objetivo geral da presente pesquisa consiste em comparar a percepção 

dos valores adotados em uma empresa de pequeno porte pelos empregados e os 

aspirados pelo fundador da empresa quando de sua criação. 

1.3 Objetivos Específicos 

             Os objetivos específicos desse trabalho podem ser divididos em três partes: 

• Avaliar os valores percebidos pelos empregados de uma empresa de 

pequeno porte; 

• Identificar o que o seu fundador almejava, na criação da empresa, no tocante 

aos valores que deveriam ser seguidos pelos membros; 

• Comparar as percepções dos empregados e do fundador da empresa no 

tocante aos valores da organização, evidenciando as convergências e 

divergências; 

• Sugerir ações destinadas à disseminação dos valores almejados. 

1.4 Justificativa 

 No Brasil, os estudos sobre cultura organizacional ainda são escassos, 

quando comparados ao grande número de investigações estrangeiras. De todo 

modo, é possível constatar um crescente interesse dos pesquisadores nacionais 

pela análise das implicações da cultura para os diferentes aspectos da vida 

organizacional (FREITAS, 1991; GOMIDE Jr., 1999; TAMAYO, 1998; THIOLLENT, 

1997; TOMEI; BRAUSTEIN, 1994 apud FERREIRA et al., 2002).  

 O interesse pelo estudo da cultura organizacional dá-se na tomada de 

consciência por parte dos teóricos, da importância dos fatores culturais nas práticas 
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de gestão e a crença no fato de a cultura constituir fator de diferenciação das 

empresas bem sucedidas. Isso porque a cultura organizacional está ligada 

diretamente com o desempenho da organização, onde empresas com culturas fortes 

evidenciam desempenho superior. No entanto, é destacada a importância de 

avançar com estudos nessa área (SANTOS, 1998). 

 A identificação da cultura organizacional é de suma importância tanto para a 

gestão de uma organização, quanto das equipes de trabalho, para que a atuação de 

ambos tenha consistência. Um estudo sobre cultura permite compreender as 

relações de poder, as regras não escritas, aquilo que é tido como verdade, como 

valores, crenças, mitos e costumes (ZAVAREZE, 2008).  

 É necessária congruência entre valores pessoais e organizacionais, referindo-

se a metas comuns, perseguidas tanto pelo trabalhador, quanto pela organização e 

cuja obtenção constitui tanto a base da felicidade da pessoa, como do sucesso da 

empresa (TAMAYO, 2005; TAMAYO; PASCHOAL, 2003) 

 Pela percepção dos valores como um elemento importante para análise e 

entendimento organizacional, Delfino, Land e Silva (2010) justificam a importância 

de mais estudos na área.  

 Justifica-se então a elaboração da presente pesquisa com o intuito de: 

• Contribuir com ampliação de conhecimentos sobre valores que expressam a 

essência da cultura organizacional na literatura científica nacional, visto que 

tal área se mostra com grande potencial de desenvolvimento e poucos 

trabalhos realizados; 

• Auxiliar na gestão da empresa em foco, através da identificação da 

percepção dos valores organizacionais, informação fundamental na formação 

da cultura organizacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para embasar o resultado da pesquisa, que visa o diagnóstico da cultura 

organizacional, foi feito um levantamento bibliográfico nos principais periódicos 

nacionais acerca do tema, através das bases: Scielo e Capes, e revistas: RAC, RAI, 

Revista de Administração, RAP, Estudos de Psicologia.  

2.1 Cultura Organizacional 

O termo cultura já era utilizado há muitos anos na área de antropologia, mas 

somente na década de setenta, do século XX, o tema foi abordado no âmbito 

organizacional, o responsável pelo pioneirismo foi Andrew Marshall Pettigrew 

(FERREIRA et al., 2002; HOSFTED et al., 1990; ESTOL; FERREIRA, 2006). O autor 

define a cultura organizacional como “um sistema de significados públicos e 

coletivamente aceitos por um dado grupo, em um certo período de tempo. Esse 

sistema de termos, formas, categorias e imagens interpretam para as pessoas as 

suas próprias situações.” (PETTIGREW, 1979 apud FERREIRA et al., 2002; ESTOL; 

FERREIRA, 2006). 

A Cultura Organizacional ganhou foco a partir de 1980, quando empresas 

japonesas cresceram e ganharam importante espaço no mercado mundial. Esse 

desenvolvimento chamou atenção para a forma como os funcionários japoneses se 

envolviam fortemente com os valores e com a filosofia da empresa onde 

trabalhavam. Fator dito como uns dos responsáveis por essa ascensão japonesa. 

Tendo em vista essa nova possibilidade de ganho em produtividade, as empresas 

passaram a se dedicar em criar uma cultura que refletisse seus valores e práticas 

(SIQUEIRA 2008; MORGAN, 1996; MUZZIO, 2010).  

Diante de tal pressuposto, os pesquisadores começaram a averiguar as 

reais implicações da cultura organizacional, a fim de desenvolverem teorias e 

modelos, bem como instrumentos que pudessem confirmar as observações feitas 

sobre tema até aquele momento. Desenvolveram-se nos anos seguintes diversos 
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estudos científicos voltados a descrever os diferentes aspectos que configuram a 

cultura organizacional e o modo como ela se relaciona com outros aspectos do 

ambiente empresarial, tais como: estrutura da empresa, ramo de atividade, 

desempenho financeiro, dentre outros (DENISON, 1990; WILKINS, 1983 apud 

SIQUEIRA, 2008; MUZZIO, 2010). 

Um dos mais citados autores do tema, Schein (2004a, p. 17) define a cultura 

organizacional como:  

Um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo aprendeu 
à medida que resolvia seus problemas de adaptação externa e 
integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser 
considerada válida e, portanto, para ser ensinada aos novos membros 
como o meio correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 
problemas.  

 

Souza, Pereira e Maffei (2004) detalham o conceito de Schein (2004a) 

apontando que a integração interna significa que os participantes da organização 

desenvolvem uma identidade coletiva e trabalham juntos com eficácia. É a cultura 

que norteia os relacionamentos cotidianos de trabalho e que determinam como as 

pessoas se comunicam dentro da organização, que comportamento é aceitável ou 

não e como o poder e o status são distribuídos. Já a adaptação externa refere-se à 

maneira pela qual uma organização alcança suas metas e lida com entidades e 

pessoas de fora. A cultura ajuda a direcionar as atividades diárias dos trabalhadores 

para a consecução de determinadas metas. Ela pode auxiliar a organização a 

responder rapidamente às necessidades dos clientes ou às iniciativas de um 

concorrente. 

Schein (2004b) utiliza o termo cultura para designar as crenças e os 

pressupostos básicos compartilhados pelos membros de uma organização, os quais 

operam inconscientemente e definem a visão que a organização tem de seu 

ambiente e de si própria. Sendo assim, a cultura representa um padrão de 

pressupostos básicos que se mostram eficazes para resolver os problemas de 

adaptação externa e integração interna, razão pela qual vão sendo ensinados aos 

novos membros, passando assim a fazer parte da cultura da organização.  

A cultura é necessária para o bem estar individual e coletivo porque através 

dela ocorre a interação social, o crescimento e o desenvolvimento. Ela pode ser 

entendida como um sistema simbólico, tal como a linguagem, a comunicação entre 



12 
 

 

as pessoas e os grupos sociais. Ela permite a elaboração de um conhecimento 

consensual sobre o significado do mundo e também serve como instrumento de 

poder e legitimação da ordem vigente (ZAVAREZE, 2008). 

A cultura organizacional relaciona-se com a história e tradição da 

organização; tem alguma profundidade; é de difícil decifração e explicação, mas 

deve ser interpretada; é, por natureza, coletiva, compartilhada e ideacional; 

referencia-se a valores, crenças, conhecimentos e outros aspectos mais profundos 

(HOFSTEDE et al., 1990).  

Segundo Schein (2004b), a cultura se manifesta em níveis, que diz respeito 

ao grau que o fenômeno cultural é visível ao observador, e que são denominados: 

artefatos visíveis, valores e pressupostos básicos.  

 
Figura 1 – Níveis de Cultura 
Fonte: Schein (2004b, p.26).  

 

No primeiro nível, encontram-se as manifestações visíveis, audíveis e 

sentidas (tecnologia, linguagem, ambiente físico, uniforme etc.) quando se tem o 

primeiro contato com uma cultura desconhecida são classificados como artefatos 

visíveis. Apesar de sua fácil observação, a interpretação desses fatores dentro da 

organização é complexa, visto que eles são apenas um reflexo de vários fatores que 

compõem uma organização. Em outras palavras, um observador pode descrever o 
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que ele vê e sente, porém não pode captar o que os artefatos significam em um 

dado grupo cultural.  

O segundo nível, chamado de valores, explica o modo como os membros da 

organização irão se comportar em situações internas e externas. Eles são expostos 

através de metas, objetivos, normas e regulamentos que determinam o meio pelo 

qual os membros da cultura irão mostrar a cultura para si próprios e para estranhos.  

Por fim, no terceiro nível da cultura organizacional, estão as crenças, as 

percepções e os sentimentos inquestionáveis, quase sempre inconscientes que 

caracterizam os pressupostos básicos, responsáveis pelo modo com que os 

membros sentem, percebem e pensam a organização. Os pressupostos básicos 

surgem após um longo processo de aprendizagem e passam a fazer parte da visão 

de mundo dos membros da organização. Segundo Schein (2004b), esse é o nível 

mais difícil de ser decifrado, muito embora ele constitua a essência da cultura, por se 

encontrar associado a elementos menos discutíveis e confrontáveis que os valores e 

os artefatos. 

Com o intuito de dissecar a cultura organizacional, Schein (2004a, p.12-13) 

classifica e explica as principais categorias que são associadas com a cultura: 

a) Regularidades comportamentais observáveis quando as pessoas 
interagem: a linguagem utilizada, as tradições e os costumes que 
evoluem, os rituais empregados em uma extensa variedade de 
situações. 

b) Normas do Grupo: os padrões implícitos e os valores que evoluem em 
grupos de trabalho. 

c) Valores expostos: os princípios e valores articulados e publicamente 
anunciados, que o grupo proclama estar tentando atingir, tais como 
qualidade do produto ou liderança em preço. 

d) Filosofia formal: os princípios ideológicos e as políticas que guiam as 
ações do grupo em relação aos acionistas, clientes e outros 
stakeholders. 

e) Regras do jogo: as regras implícitas para ser bem sucedido na 
organização, os macetes que um recém-chegado deve aprender para 
ser aceito pelo grupo, o jeito que nós fazemos as coisas por aqui. 

f) Clima: o sentimento que é gerado num grupo pelo layout físico e o modo 
que os membros da organização interagem uns com os outros, com 
clientes ou estranhos. 

g) Habilidades incorporadas: as competências especiais que os membros 
do grupo demonstram ao realizar determinadas tarefas e a habilidade 
de fazer coisas, que são passadas de geração para geração sem 
necessariamente estarem articuladas por escrito. 

h) Hábitos de pensamento, modelos mentais e/ou paradigmas lingüísticos: 
as estruturas cognitivas compartilhadas que guiam as percepções, 
pensamentos e linguagem usadas pelos membros de um grupo e são 
aprendidas pelos novos membros no processo de socialização inicial 

i) Significados compartilhados: o entendimento tácito que emerge quando 
os membros do grupo interagem 
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j) Metáforas ou símbolos integrativos: as ideias, sentimentos e as imagens 
que os grupos desenvolvem para se caracterizar, que pode ser ou não 
apreciado conscientemente, mas estão incorporados em edifícios, 
layout dos escritórios e outros artefatos materiais do grupo. 

 

É possível averiguar, através das categorias da cultura citadas, que a 

estabilidade estrutural do grupo está implícita. Para haver cultura, as experiências 

não devem ser apenas compartilhadas, mas serem profundas e estáveis. A 

padronização ou integração das categorias conduz à estabilidade, que juntas 

formam um paradigma em um nível mais profundo. A cultura torna o ritual, clima, 

valores e comportamentos, aglutinados em algo coerente dentro daquele ambiente. 

A padronização ou integração é a essência do que se entende por cultura (SCHEIN, 

2004a).  

Enfatizando essa ideia,  Zavarese (2008) afirma que o conjunto de 

pressupostos é geralmente formado por premissas compatíveis entre si, já que o ser 

humano necessita de consistência e ordem em nível cognitivo e seria perturbador 

viver sobre domínio de regras contraditórias. Esse conjunto de regras cria um 

sistema de significados compartilhados por grande parte dos membros de uma 

organização e que distingue uma organização das outras.  

Fleury, Shinyashiki e Stevanato (1997) também apontam a estabilidade 

como uma característica da cultura organizacional, e citam que deve haver uma 

unidade social, isto é, os membros da organização devem compartilhar experiências, 

lidando com problemas internos e externos, podendo assim unificar uma visão de 

mundo. É necessário transcorrer certo tempo até que se gere a estabilidade na 

unidade social.  

Os autores, porém, apontam um fator negativo que pode ser gerado por 

essa estabilidade, alertando que com o passar do tempo a cultura tenderia a 

cristalizar-se, impedindo a emergência de comportamentos criativos ou inovadores 

que seriam percebidos como ameaça à integridade e à identidade dos membros.  

Tal ameaça mobilizaria a resistência do grupo, perdendo assim a flexibilidade e a 

capacidade de adaptação, o que levaria a ansiedade e sentindo de desestruturação 

da cultura (FLEURY; SHINYASHIKI; STEVANATO, 1997). 

Rousseau (1990 apud FERREIRA el al., 2002) propôs um modelo 

semelhante ao de Schein (2004), em que os principais elementos da cultura 



15 
 

 

organizacional são divididos em camadas que variam ao longo de um continuo de 

subjetividade e acessibilidade e se inter-relacionam entre si. Partindo dos elementos 

mais visíveis até os mais profundos, tem-se a seguinte ordem: artefatos, padrões de 

comportamento, normas comportamentais, valores e pressuposições fundamentais. 

Percebe-se então que o autor acrescenta os padrões de comportamento 

(mecanismos de tomada de decisão, coordenação e comunicação utilizados na 

resolução dos problemas organizacionais) e as normas comportamentais 

(expectativas da organização sobre como seus membros devem se comportar e 

interagir com os outros, no que se refere, por exemplo, às relações de cooperação 

ou competição entre colegas).  

Hofstede el al. (1990) desenvolveram um modelo em que a cultura se 

manifesta através de quatro elementos, que também diferem em termos de sua 

visibilidade para o observador: Os símbolos, a parte mais visível, que compreende 

os gestos, palavras e objetos; os heróis, que são personagens vivas ou mortas, reais 

ou imaginárias, revestidas de prestígio na cultura, que servem como modelo de 

comportamento para os membros; os rituais, que consistem nas atividades coletivas, 

supérfluas do ponto de vista técnico, mas socialmente indispensáveis; e por último, 

os valores, que se referem a sentimentos raramente discutíveis, quase sempre 

inconscientes, mas revelados através de comportamentos alternativos (similar ao 

conceito de pressupostos básicos de Schein). Os três primeiros elementos 

(símbolos, heróis e rituais) representam as “práticas” da organização, e seu 

significado cultural está associado ao modo pelo qual são percebidos por todos que 

dela fazem parte.  

Hofstede el al. (1990) ainda defendem que a cultura é organizada 

mentalmente pelos membros de um grupo, e é justamente essa subjetividade na 

interpretação que diferencia um grupo de outro. Muzzio (2010) destaca nessa 

definição a necessidade da cultura estar presente na mente de todos os membros, e 

não apenas no alto escalão.  

Segundo Fleury (1991), a criação de uma cultura realmente forte, de um 

texto único que superasse os recortes de classe, profissão, sexo, pode ser um 

objetivo almejado pelo corpo diretivo das empresas. E os parâmetros básicos das 

políticas gerenciais que buscam alcançar essa cultura são: estabilização da força de 
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trabalho, qualificação e desenvolvimento do quatro de funcionário e, por último, 

comunicação e criação de sistemas de gestão mais participativos. 

Ainda segundo Fleury (1991), as empresas buscam formar uma forte cultura 

corporativa, forjada no enfrentamento dos problemas externos e nas formas de 

integração interna. E assim socializar os empregados nos padrões básicos da 

cultura da empresa, de modo a recobrir as culturas profissionais e de classe. 

Entretanto, a cultura de uma organização não expressa apenas formas comuns de 

comunicação e consenso, mas também, relações de poder. E em maior ou menor 

grau as pessoas, ou grupos são conscientes desse processo e procuram, através de 

uma aceitação negociada, os termos de comprometimento com a cultura da 

organização. 

Após a apresentação de diversos conceitos de cultura organizacional foi 

possível perceber que o tema é dotado de uma pluralidade de concepções e 

definições teóricas, o que amplia os desafios para sua compressão (MUZZIO, 2010). 

É crescente a literatura internacional que aborda o construto cultura organizacional, 

e é importante a criação de modelos de cultura organizacional que elaborem perfis 

dessas culturas. Um passo fundamental nessa direção é feito nos estudos dos 

valores organizacionais, pois eles constituem o núcleo da cultura organizacional 

(HOFSTED et al., 1990; TAMAYO, 1998) e serão tratados a seguir.  

2.2 Valores Organizacionais 

Tamayo e Mendes e Paz (2000, p. 293) definem os valores organizacionais 

como “princípios ou crenças, organizadas hierarquicamente, relativos a estados de 

existência ou a modelos de comportamento desejáveis que orientam a vida da 

empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos“. 

Tamayo (2007) afirma que os valores, necessariamente, implicam uma 

preferência, uma distinção entre o importante e o secundário, entre o que tem valor 

e o que não tem. Consequentemente, os valores permitem uma hierarquização, 

denominada hierarquia de valores. Muzzio (2010) acrescenta que a hierarquia faz 

com que o individuo não se relacione com o mundo físico e social como observador, 

mas como um ator que participa, que toma partido, que se envolve nele. 
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No âmbito organizacional, Delfino, Land e Silva (2010) apontam a 

importância dos valores no sentindo de possibilitarem um alinhamento estratégico 

entre empresa e empregados. 

Tamayo e Gondim (1996) destacaram alguns aspectos na definição de 

hierarquia de valores: cognitivos, motivacionais e função dos valores.  

Os aspectos cognitivos constituem um elemento básico, já que eles são 

crenças existentes na empresa, isto é, formas de conhecer a realidade 

organizacional, respostas cognitivas padronizadas a problemas organizacionais. 

Essas crenças podem estar ligadas a diversos fatores da vida organizacional, tais 

como a qualidade, as interações interpessoais, a obediência a normas etc. É 

importante salientar que os valores são crenças valorizadas, enfatizadas na vida 

organizacional. Nem toda crença constitui um valor, somente aquelas que são 

enfatizadas e que são socialmente aceitas como princípios que orientam a vida 

organizacional. Os valores funcionam como padrões para o julgamento e a 

justificação do comportamento de si e dos outros.  

O outro aspecto abordado é o motivacional, que é a raiz dos valores 

organizacionais, eles expressam interesses e desejos de alguém. Esse alguém pode 

ser um indivíduo, o dono, o fundador, um gerente ou alguma pessoa influente na 

empresa. Os valores podem expressar interesses tanto do individuo como da 

coletividade. Dessa forma, eles representam metas mais ou menos conscientes da 

empresa.  

O terceiro aspecto citado é a função dos valores, que é a de orientar a vida 

da empresa e guiar o comportamento dos seus membros. Eles são determinantes 

da rotina diária da organização, já que orientam a vida das pessoas e determinam a 

sua forma de pensar, de agir e de sentir. Não somente o comportamento do 

individuo é influenciado pelos valores, mas também o julgamento que ele faz do 

comportamento dos outros. “Os valores organizacionais podem fortemente 

influenciar o que as pessoas realmente fazem” (DEAL; KENNEDY 1988 apud 

TAMAYO; MENDES; PAZ 2000).  

Outro autor que definiu as funções dos valores organizacionais foi Gouveia 

(2003), destacando duas: Orientar e motivar o dia-a-dia da organização, pois guiam 

as ações e expressam necessidades humanas. 
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O conceito de hierarquia de valores se dá através de um contínuo de 

importância, que se relaciona com o tempo, fundamental para o seu 

desenvolvimento; com o desejo, que impõem uma ordem de primazia; e por último, 

com o esforço realizado pela individuo para a obtenção das metas que constituem 

os valores (TAMAYO, 2007). 

Tamayo e Paschoal (2003) exprimem a necessidade da valorização dos 

membros de uma organização com o intuito de maximizar o rendimento e a 

satisfação no trabalho. A função dos valores no aspecto motivacional é fundamental, 

pois representam alvos que a pessoa deseja atingir na vida, e a melhor forma de 

valorizar o funcionário é oferecer oportunidades para que, por meio de seu trabalho, 

ele possa atingir suas metas pessoais, visto que o trabalho é uma estratégia de 

realização pessoal. Para que isso ocorra, é necessário o alinhamento entre os 

valores pessoais e organizacionais. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Esta seção descreverá os procedimentos metodológicos envolvidos na 

realização da pesquisa, abrangendo os seguintes tópicos: tipo da pesquisa; 

caracterização da empresa pesquisada; participantes da pesquisa; instrumentos 

utilizados na pesquisa; procedimentos de coleta e análise de dados. 

Nessa pesquisa é adotado o conceito de Schein (2004a) para caracterizar a 

cultura organizacional:  

Um padrão de premissas básicas compartilhadas que o grupo aprendeu 
à medida que resolvia seus problemas de adaptação externa e 
integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser 
considerada válida e, portanto, para ser ensinada aos novos membros 
como o meio correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 
problemas.  
 

O conceito de valores organizacionais utilizado teve como base o proposto por 

Tamayo e Gondim (1996, p.63), que considera valores como preferências, um guia 

para as ações de um grupo, “princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, 

relativos a tipos de estrutura ou a modelos de comportamento desejáveis que 

orientam a vida da empresa”. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

No presente trabalho é adotada a pesquisa qualitativa, cuja finalidade é 

“explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão” (GASKELL, 2002). Foi utilizada a proposta de Vergara (2006) que classifica 

os tipos de pesquisa em dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, pois “expõe características de 

determinada população ou determinado fenômeno” (VERGARA, 2005, p.47). Os 

valores organizacionais foram descritos através de entrevistas.  

Quanto aos meios de investigação, foram empregadas entrevistas semi-

estruturadas e análise documental. E por fim, bibliográfica, com a varredura do tema 

na base de dados da CAPES e Scielo, utilizando as palavras-chave: cultura 
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organizacional e valores organizacionais, a fim de identificar a produção científica 

nacional sobre o tema. 

A utilização de entrevistas deveu-se ao fato desse método de pesquisa 

fornecer dados básicos para compreensão das relações existentes entre os atores 

sociais e sua situação.  Onde se tem o objetivo de compreender detalhadamente as 

crenças, atitudes, valores e motivações, em relação ao comportamento das pessoas 

em um contexto social específico (GASKELL, 2002) 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de pequeno porte do setor de 

corretagem de seguro. Ela foi fundada há 17 anos, sendo apenas o corretor 

habilitado o responsável por todas as funções organizacionais. 

Com o foco em seguro de automóveis, a corretora constituiu uma sólida 

presença no mercado, surgindo parcerias com concessionárias, o que propiciou um 

aumento significativo na geração de novos negócios. É reconhecida pelo foco na 

qualidade da prestação de serviço, possuindo o certificado ISO 9001.  

A empresa se relaciona com pessoa física e jurídica, comercializando outros 

ramos de seguro, entre eles: seguro residencial, seguro empresarial, seguro de 

condomínio, seguro de vida e previdência, seguro saúde, seguro de 

responsabilidade civil profissional, fiança locatícia etc.  

Na ocasião da pesquisa, a empresa possuía 12 funcionários contratados para 

funções administrativas e comerciais, para geração de novos negócios. Ficava sob 

responsabilidade das renovações de contrato uma empresa terceirizada. Sendo 

constituída pelo diretor (fundador), um gerente administrativo, um gerente comercial, 

quatro assessores comerciais e cinco assessores administrativos. 

A sede da empresa é em Brasília, com pontos em concessionárias, e em São 

Paulo encontra-se a empresa terceirizada responsável pela renovação dos 

contratos.  
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3.3 População e amostra 

A empresa alvo da pesquisa foi selecionada devido à facilidade de acesso a 

documentos e funcionários da empresa. 

A empresa é composta por um total de doze funcionários, divididos nas seguintes 

funções:  

• 1 diretor 

• 2 gerentes 

• 4 assessores comercial 

• 5 assessores administrativos 

Foram realizadas seis entrevistas semi-estruturadas. A seleção dos sujeitos da 

pesquisa foi feita por tipicidade, onde é feita a “seleção de elementos que o 

pesquisador considere representativos da população-alvo” (VERGARA, 2005, p.51). 

Dois critérios básicos foram utilizados para definir a representatividade: cargo que 

ocupavam e tempo de casa.  

Sendo assim, foi selecionado o fundador, com 17 anos de empresa, o gerente 

comercial, com 11 anos, gerente administrativo, com cinco anos, assessor 

administrativo com quatro anos, um assessor comercial, dois anos, e, por ultimo, o 

assessor externo, com quatro anos. Todos possuiam conhecimento profundo das 

normas e políticas adotadas na empresa.  

O termo seleção foi utilizado em detrimento ao termo “amostragem”. 

Amostragem remete, inevitavelmente, a conotação de levantamento de dados e 

pesquisa de opinião, onde o resultado é generalizado dentro de limites específicos 

de confiabilidade. Logo, em uma pesquisa qualitativa a seleção dos entrevistados 

não pode seguir os mesmo critérios da quantitativa (GASKELL, 2002). 

Na coleta documental forma analisados manuais ISO 9001, material “Conheça 

a nossa empresa” e “Saiba mais para ser eficiente com a qualidade” (utilizados no 

treinamento inicial) e políticas internas. 
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3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Foram construídos dois roteiros de entrevista, um para o fundador da empresa 

e outros, com pequenos ajustes, para os demais funcionários. Para elaboração dos 

roteiros, adotou-se como orientação o conteúdo dos fatores que compõem a 

estrutura fatorial do instrumento desenvolvido por Tamayo e Gondim (1996) 

denominado Escala de Valores Organizacionais.  

Abaixo seguem as questões e seus respectivos objetivos.  

• Primeira questão: Quais são os mecanismos empregados pela empresa a fim 

de verificar se o modo que as tarefas são realizadas atendem aos objetivos 

organizacionais?(Questão para o colaborador e fundador); 

- Objetivo: Compreender as ações que visam à eficiência, produtividade e 

qualidade. 

• Segunda questão: Quais são as exigências da organização em relação à 

pontualidade dos empregados no cumprimento de horários e 

compromissos?(Questão para o colaborador e fundador); 

- Objetivo: Identificar o ponto de vista do fundador e dos colaboradores em 

relação à pontualidade. 

• Terceira questão: Como você avalia o relacionamento interpessoal no 

trabalho?(Questão para o colaborador) e O que o senhor espera no que diz 

respeito ao relacionamento interpessoal no trabalho?(Questão para o 

fundador); 

- Objetivo: Analisar o clima esperado pelo fundador e analisar o clima 

percebido pelo colaborador. 

- A diferença entre a questão do fundador e a do colaborador é feita devida a 

busca pelo clima que o fundador almeja, e não o clima observado. 

• Quarta questão: Há ações destinadas ao incentivo à criatividade dos 

empregados? Descreva. (Questão para o colaborador e fundador); 

- Objetivo: Explorar ações administrativas que desenvolvam a criatividade e 

inovação. 
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• Quinta questão: Há mecanismos de participação dos empregados nas 

decisões da organização? Descreva como isso acontece. (Questão para o 

colaborador e fundador); 

- Objetivo: Averiguar a abertura dos colaboradores para com os gestores. 

• Sexta questão: Existem padrões e costumes que devam ser seguidos pelos 

empregados? Como a empresa faz para comunicar esses padrões e 

costumes desejados?(Questão para o colaborador e fundador); 

- Objetivo: Entender se a empresa é administrada sob padrões e regras 

estabelecidas como o comportamento a ser adotado. 

• Sétima questão: Quais são as ações organizacionais de controle, 

acompanhamento e avaliação das tarefas realizadas pelos 

empregados?(Questão para o colaborador e fundador); 

- Objetivo: Entender a estrutura hierárquica e a forma de controle e 

supervisão. 

• Oitava questão: Com que periodicidade a empresa renova equipamentos, 

softwares e outros recursos materiais de apoio ao trabalho dos 

funcionários?(Questão para colaborador e fundador); 

- Objetivo: Avaliar a percepção da empresa em apoiar os funcionários no que 

se refere a recursos materiais e como os funcionários percebem esse apoio. 

• Nona questão: O que se espera do comportamento dos funcionários em 

relação aos clientes internos e externos?(Questão para colaborador e 

fundador); 

- Objetivo: Explorar ações de incentivo a honestidade e respeito no dia-a-dia 

da empresa. 

• Décima questão: Existem mecanismos de conhecimento do trabalho bem 

executado?(Questão para colaborador e fundador); 

- Objetivo: Entender práticas de incentivo e bonificação. 

• Décima primeira questão: Como se caracteriza a política de gestão de 

pessoas na organização? Cite ações de gestão de pessoas realizadas pela 

empresa. (Questão para fundador e colaborador). 

- Objetivo: Buscar informações sobre a políticas de gestão de pessoas. 

O embasamento teórico de cada questão também foi retirado do artigo Escala 

de Valores organizacionais (TAMAYO; GONDIM, 1996).  
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• Fator 1  
- Eficácia: fazer as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados; 
- Eficiência: Executar as tarefas da organização de forma certa; 
- Pontualidade: preocupação com o cumprimento de horários e 
compromissos. 

• Fator 2 
- Coleguismo: clima de compreensão e apoio entre os empregados; 
- Amizade: clima de relacionamento amistoso entre os funcionários; 
- Cooperação: Clima de cooperação mútua. 
- Criatividade: capacidade de inovar na organização 
- Abertura: promoção de clima propício às sugestões e diálogos. 
- Democracia: participação dos funcionários no processo decisório. 

• Fator 3 
- Tradição: preservar usos e costumes da organização. 
- Organização: existência de normas claras e explícitas. 
- Fiscalização: controle do serviço executado.  
- Supervisão: acompanhamento e avaliação contínua das tarefas. 

• Fator 4 
- Modernização de recursos materiais: preocupação em investir na 
aquisição de equipamentos, programas de informática e outros. 

• Fator 5 
- Reconhecimento: valorização do mérito na realização do trabalho. 
- Qualificação dos recursos humanos: promover a capacitação e o 
treinamento dos empregados. 
- Honestidade: promoção do combate à corrupção na organização. 
- Polidez: clima de cortesia e educação no relacionamento cotidiano. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

O principal foco na pesquisa documental se deu na busca de informações 

relativas a valores organizacionais, bem como aspectos relativos à cultura 

organizacional, tais como: treinamento, normas, metas, entre outros. Todos os 

documentos fornecidos pelo fundador da empresa. 

A entrevista semi-estruturada foi realizada no ambiente de trabalho, em 

horário comercial, em sala reservada, durante dois dias distintos, em horários 

previamente agendados.  

Inicialmente, aplicou-se o roteiro (Apêndice A) em dois funcionários da 

empresa, com mesmo grau de escolaridade, que não participaram da entrevista 
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devido ao critério de seleção, a fim de verificar a inteligibilidade da questão, onde foi 

feita a pergunta “O que o senhor(a) entende com relação a questão x?”.  

Para iniciar a entrevista foram feitos alguns comentários introdutórios sobre a 

pesquisa, uma palavra de agradecimento ao entrevistado e a permissão para gravar 

a entrevista (Apêndices A e B).  

A partir da utilização dessa ferramenta, objetivou-se analisar como os 

funcionários percebem os valores organizacionais, como o fundador almeja os 

valores dentro da organização e fazer um comparativo entre as duas informações.  

A análise das entrevistas foi feita através da gravação da ligação e posterior 

compreensão das informações. Dados relevantes foram comparados entre a 

resposta do fundador e dos demais funcionários. Os documentos internos foram 

analisados com foco na busca de informações relativas a valores, missão, visão, 

políticas internas e normas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conhecer a variação demográfica dos entrevistados assim como algumas 

características relevantes deste público é essencial para as posteriores análises dos 

dados coletados. Conforme apresentado na metodologia, o estudo foi aplicado em 

empresa uma corretora de seguros, por meio de entrevistas em funcionários 

selecionados por tipicidade. No Quadro 1 seguem as características de cada 

entrevistado que sejam relevantes para o estudo. 

 

Entrevistado Idade Cargo 
Tempo de 
empresa 

Entrevistado 1 53 Fundador 17 
Entrevistado 2 25 Gerente Administrativo 5 
Entrevistado 3 36 Gerente Comercial 11 

Entrevistado 4 35 Assessora 
Administrativa 4 

Entrevistado 5 22 Assessora Comercial 2 
Entrevistado 6 31 Assessor Externo 4 

 Quadro 1 – Características dos entrevistados 

Importante destacar que foi garantido aos entrevistados o sigilo das 

informações pessoais, logo o conteúdo das entrevistas foram analisados 

preservando os nomes dos participantes.  

A visão dos empregados, quanto aos valores organizacionais, é de extrema 

importância na construção da cultura organizacional, isto porque, segundo Tamayo, 

Mendes e Paz (2000, p.293) os valores influenciam no seu comportamento, logo 

uma análise da percepção que cada funcionário possui da empresa “é como se o 

pesquisador estivesse utilizando observadores internos, envolvidos ativamente no 

processo coletivo”. 

 Para a maior compreensão dos resultados apresentados, o trabalho será 

divido em dois tópicos: no primeiro, serão apresentadas as informações coletadas 

nos documentos internos da empresa e, no segundo, nas entrevistas. Essa 

metodologia permite ao leitor uma melhor compreensão dos temas abordados assim 

como as análises que foram realizadas. Em cada tópico apresentado, serão 

expostos os resultados percebidos e as análises do tema frente à literatura 

apresentada nesse estudo.  
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4.1 – Documentos internos 

Segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000) uma das abordagens da avaliação 

dos valores organizacionais se dá a partir de documentos oficiais da empresa 

(relatórios anuais, estatutos, discursos...). Ainda segundo os autores, esse tipo de 

abordagem é utilizado, principalmente, em estudos qualitativos. Nessa seção serão 

tratados especificamente os documentos internos fornecidos pela empresa, com o 

propósito de buscar informações relacionadas a cultura e valores da organização. 

Durante a pesquisa de campo o fundador da empresa forneceu diversos 

documentos internos. Os mais utilizados foram: “Conheça nossa empresa”, “Saiba 

mais para ser eficiente com a qualidade”, manuais ISO 9001, Programa de 

treinamento inicial e grupo de estudos. 

Os documentos analisados tem como principais funções: treinamento, 

padronização dos processos e busca pela qualidade. Buscou-se evidenciar os 

aspectos inerentes à cultura organizacional, tendo por base o que salientam Tamayo 

e Gondim (1996) como fatores que representam tal construto. 

 

4.1.1 – Programa de treinamento inicial e grupos de estudo 

Devido à complexidade do ramo de seguro, todos os funcionários contratados 

passam pelo Programa de treinamento inicial para começar o contato com os 

clientes. O programa é dividido em cinco partes, que equivalem a cinco semanas.  

A primeira semana é dedicada a apresentação de todos os processos 

internos, a fim do desenvolvimento da visão sistêmica. O material “Conheça nossa 

empresa”, bem como o “Saiba mais para ser eficiente com a qualidade”, é 

apresentado ao funcionário, onde são passados: valores organizacionais, visão, 

missão, estratégias organizacionais, objetivos, políticas internas, público-alvo e 

produtos. 

Da segunda a quarta semana, o treinamento é divido em objetivos técnicos e 

comerciais, recebendo: técnicas de seguro e técnicas de comunicação, através de 
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vídeos, apostilas, artigos, cursos web, intercalação de ligação e acompanhamento 

do dia-a-dia de um funcionário já enquadrado no quadro de funcionários. 

A quinta, e ultima semana, é utilizada para revisão de todos os conceitos 

assimilados e revisão de pontos críticos. Ao final de cada semana o funcionário é 

avaliado com um simulado, onde ele irá se preparar para a prova final de 

enquadramento. Somente após a aprovação o novo funcionário inicia o contato com 

clientes. 

Durante as cinco semanas é exigida a leitura dos livros: “Como fazer amigos 

e influenciar pessoas”, de autoria de Dale Carnegie, “Do fracasso ao sucesso em 

vendas”, do autor Frank Bettger, os dois com o propósito de passar técnicas de 

comunicação, postura e comportamento com o cliente e, por último, “Como vender 

mais e melhor”, do autor André Santos, onde são informadas técnicas de vendas 

específicas do ramo de corretagem de seguros 

Durante o período de visita na empresa não houve nenhum grupo de estudo. 

O grupo de estudos é feito regularmente com o intuito de tratar assuntos em foco, 

sugeridos pela diretoria ou por funcionários, tais como: discussão de técnicas de 

seguro, exposição de experiências com clientes, técnicas de comunicação, 

exposição de erros frequentes etc. Ele ocorre em uma sala de reunião, dividindo o 

quadro de funcionários em dois grupos e em dias diferentes. Muitas vezes o espaço 

é aberto para fornecedores apresentarem produtos novos, novidades nos produtos e 

reciclagem de conhecimento adquirido anteriormente. 

4.1.2 – Conheça nossa empresa e Saiba mais para ser eficiente com a 
qualidade 

Integrantes do Programa de treinamento inicial, os documentos: “Conheça 

nossa empresa” e “Saiba mais para ser eficiente com a qualidade” possuem o 

objetivo de apresentar a empresa aos funcionários. Para este estudo, foram 

analisados os seguintes pontos nos referidos documentos: Valores organizacionais, 

missão da qualidade, visão e público-alvo. 

Os valores da organização estão definidos como: 

• Credibilidade junto aos parceiros; 

• Credibilidade junto a fornecedores (seguradoras); 
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• Credibilidade e confiança junto aos clientes; 

• Comodidade e facilidade aos clientes e aos parceiros; 

• Credibilidade junto a funcionários; 

• Comprometimento com os processos gerando encantamento.  

Sendo assim, a empresa destaca tais características, a fim de informar aos 

funcionários a forma como os eles deverão se comportar no ambiente de trabalho, 

para assim se enquadrarem na cultura da empresa. Pois, segundo Tamayo, Mendes 

e Paz (2000, p.291), valores “são princípios e metas que norteiam o comportamento 

do indivíduo”.  

A missão da qualidade (nomenclatura utilizada pela IS0 9001) da empresa 

teve como base o livro “Serviços de satisfação máxima” do autor Leonard L. Berry. E 

são eles: 

• Confiabilidade: A capacidade de desempenhar os serviços prometidos 

de forma precisa e confiável; 

• Fatores Tangíveis: A aparência geral das instalações, dos 

equipamentos, do pessoal e do material usado nas comunicações. 

• Responsividade: A disposição de auxiliar o cliente; prontidão e rapidez 

na prestação dos serviços. 

• Previsibilidade: A competência e a cortesia dos funcionários e a sua 

capacidade de inspirar confiança. 

• Empatia: O cuidado e a atenção individualizada dispensada aos 

clientes. 

A visão da empresa é descrita como “Levar nossa organização a excelência 

no seu segmento de negócios, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país”.  

            Percebe-se que a missão informada nos documentos não vai ao encontro do 

conceito de missão conhecido na esfera do estudo organizacional, que de forma 

simplificada, visto que o aprofundamento do conceito não é objeto dessa pesquisa, 

pode ser dito como a razão da existência da empresa. Ao questionar o modo como a 

empresa apresenta esse conceito aos funcionários, o fundador não soube dar uma 

explicação, porém, relacionou valores, missão e visão de forma crescente, onde o 

cumprimento dos valores viabiliza a conquista das qualidades propostas na missão 

e, consequentemente, levar a empresa ao alcance da visão. 
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É de conhecimento de todos os funcionários o público-alvo da empresa, onde 

é definido o nicho de mercado por “clientes com refinamento no consumo de 

seguros”. De acordo com o fundador, a prestação de serviços com foco na qualidade 

é melhor percebida por clientes que já tiverem experiência no mercado e  valorizam 

os serviços prestados pela empresa. 

4.1.3 – Manual de Qualidade ISO 9001 

A empresa recebeu o certificado de qualidade ISO 9001 em novembro de 

2005. Para isso, foi necessário manualizar todos os processos internos e, 

posteriormente, a empresa definiu objetivos de qualidade com base nas 

necessidades dos clientes, criando percentuais de produtividade para auferi-los.  

Regularmente são feitas auditorias internas e externas para manutenção do 

certificado e conferência das conformidades. 

Foram dois os principais objetivos da empresa em buscar o certificado. O 

primeiro, a padronização dos processos facilita o aprendizado, apoiam o dia-a-dia 

dos funcionários com consultas, assim evitando erros, diminui o período de 

treinamento e, consequentemente, baixa o custo da capacitação dos funcionários. O 

segundo ponto diz respeito aos clientes, transmitindo uma imagem de confiança, 

comprometimento e estabilidade, qualidades inclusas na missão da organização. 

Pode-se citar uma frase do fundador, também retirada do livro “Serviços de 

satisfação máxima”, para retratar o objetivo de transmitir uma imagem positivo, 

quando ele diz: “Os clientes compram uma promessa”. 

Dentro dos manuais de qualidade, existe o SISB, Sistema de informações e 

Serviços, que tem como objetivo a criação de processos sistemáticos e de múltiplas 

abordagens para, continuamente, captar e disseminar informações úteis aos 

agentes de decisão. Fazem parte desse sistema questionários de avalição de 

processos, reuniões de vendas, levantamento de mercado, compras em disfarce etc. 

Os documentos analisados são representantes dos artefatos visíveis (SCHEIN, 

2004b) e dos símbolos (HOFSTEDE et al., 1990), sendo as partes mais visíveis da 

organização, porém sua compreensão é limitada, visto que o comportamento dos 

funcionários pode não refletir o comportamento indicado nos documentos (TAMAYO; 
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MENDES; PAZ, 2000). Após a realização das entrevistas foi possível verificar que 

tais documentos são expostos no treinamento inicial e os funcionários ficam 

conscientes do seu significado e importância, porém não são reafirmados com o 

passar do tempo nos treinamentos, o que pode levar ao esquecimento e 

consequente perde de sentido da existência. 

4.2 – Análise das entrevistas 

Nessa seção serão apresentadas as informações coletadas nas entrevistas 

feitas com funcionários e fundador. Tem-se o intuito de fazer um comparativo entre o 

que o fundador almeja em relação ao que os funcionários percebem. Para isso, os 

resultados foram desmembrados em cinco tópicos, divididos de acordo com os 

fatores do questionário aplicado.  

4.2.1 Eficiência e eficácia 

O fundador da empresa deu grande destaque a realização da auditoria de 

propostas aliada ao controle de qualidade (mapeamento de erros que serve de fonte 

de informações para ações corretivas), dizendo “Realizamos diariamente auditorias 

internas em todos os contratos, verificando se seguem os procedimentos 

estabelecidos nos manuais da qualidade”. Todos os funcionários entrevistados 

comentaram esses dois pontos como fundamentais para a garantia da qualidade dos 

serviços prestados, citando “O principal meio de verificação da qualidade no serviço 

é feita através da auditoria de propostas”. 

Outro ponto citado pelo fundador foi a pesquisa realizada para avaliação do 

atendimento em novos contratos, na perda de negócios e nos atendimentos de 

sinistro “Efetuamos pesquisas com amostras de clientes”. Essa informação não foi 

citada por nenhum entrevistado, fato que pode ser explicado pela não ocorrência 

das pesquisas de novos contratos e sinistros. Apenas pesquisas de perda de 

negócios são realizadas.  
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Tamayo, Mendes e Paz (2000) afirmam que a percepção dos funcionários 

sobre os valores fornece indícios sobre a forma como os objetivos gerais da 

empresa são captados por eles. Para a análise da eficiência e produtividade, foi 

questionado o conhecimento dos objetivos organizacionais. Individualmente, cada 

entrevistado citou seus métodos de controle de qualidade, citando: “Utilizo a agenda 

de visitas para organizar minhas tarefas diárias", “Tenho a meta de 80% na 

renovação e zero não conformidade”, demonstrando falta de conhecimento em 

relação aos objetivos dos colegas e um objetivo comum a todos. Os gerentes de 

cada departamento também citaram as metas individuais, dizendo “Devo alcançar a 

meta de 30% de novos contratos” citando a responsabilidade de cada um em 

capacitar o seus subordinados para o seu alcance. Todos os entrevistados estão 

cientes dos objetivos que devem ser alcançados e da forma de controle, porém 

houve múltiplas respostas para o item, fato que demonstra certo desalinhamento 

entre a direção e os funcionários no sentindo de um objetivo único para o grupo, e 

não apenas individualizado.  

Quando se tratou da pontualidade no cumprimento de horários e 

compromissos, foi possível perceber o comprometimento de todos. O fundador citou 

os manuais de qualidade que apontam a importância dada pela empresa para a 

pontualidade, onde disse “Tratamos com seriedade o horário de trabalho cultivando 

a responsabilidade com esse item, todos os processos internos integram em 

sequencia com horários predeterminados nos manuais da qualidade”. Dois 

funcionários também citaram os manuais, podendo citar um deles ao dizer: “Para o 

alcance da nossa missão organizacional (confiabilidade, responsividade, 

previsibilidade, fatores tangíveis e empatia) é imprescindível o cumprimento dos 

horários e compromisso”. Três funcionários citaram os clientes como principal motivo 

do seu comprometimento. Com exceção de um funcionário que disse “não concordo 

quando um funcionário é chamado atenção na frente de todos”, todos os demais 

julgaram adequadas as medidas punitivas da empresa, caracterizado com o 

exemplo mais pontual e objetivo, “É essencial”. Segundo Tamayo, Mendes e Paz 

(2000) os valores organizacionais percebidos pelos empregados podem sofrer 

distorções dos valores praticados pelos líderes. Em relação a medidas punitivas é 

possível perceber uma congruência entre os valores do líder e dos empregados, 

com apenas uma exceção.  
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Outro pondo abordado, tanto pelo fundador como por alguns funcionários, foi 

o software de CRM, que proporciona ferramentas como: agenda de negócios, alerta 

de compromisso e tarefa, e que podem ser acompanhadas pela direção para 

controle. 

No que se refere à pontualidade, compromisso e dedicação a equipe se 

mostrou alinhada com os valores do líder.  

  

4.2.2 Interação no Trabalho 

A palavra profissionalismo foi citada por todos os entrevistados, em 

detrimento a amizade, podendo citar a frase “Estamos aqui para trabalhar, e não 

para fazer amigo” como um exemplo dessa característica. Foi possível perceber que 

o ambiente é marcado por pouco relacionamento externo à empresa. Em nenhum 

momento foi citada a amizade, o coleguismo ou a cooperação. A percepção do 

ambiente organizacional extraída nas entrevistas é de um grande foco no resultado, 

porém com pouca integração. O que não reflete a resposta dada pelo fundador: 

“Espero que a equipe esteja integrada e unida, buscando os mesmos objetivos 

traçados em nossa missão e visão”. Apesar da pouca intimidade, o respeito aos 

colegas foi citado como importante e existente. Um ponto destoante ocorreu em uma 

das entrevistas quando foi citada a ocorrência de distorção de informação passada à 

direção em relação a fatos ocorridos no ambiente de trabalho. Não foi possível 

auferir se foi um caso isolado ou se é corriqueiro.  

Um dos entrevistados com mais tempo de empresa disse que já passou 

vários momentos diferentes em relação à interação dos funcionários, mas que julga 

o atual momento como de amadurecimento, respeito e humildade entre os 

colaboradores, mudança, de acordo com o entrevistado, acarretada pela mudança 

de comportamento da direção e troca de gerência.  

O fundador deu grande ênfase à busca pelo aprimoramento contínuo e 

desenvolvimento da criatividade e inovação, usando o termo “manter fora da zona 

de conforto” como ilustração. Citou também o SISB, Sistema de Informações e 

Serviços, já citado nos documentos internos, o questionário 3, formulário com o 

intuito de abrir um canal de comunicação entre a direção e os funcionários, e o 
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grupo de estudos para esse fim. Os funcionários confirmaram o interesse da 

empresa em despertar a criatividade e a inovação no seu dia-a-dia, utilizando, 

também, como exemplo o grupo de estudos e o questionário 3 para a disseminação 

de ideias e conflitos, dizendo “Existe sim, o grupo de estudos é um ambiente onde 

isso acontece”. Foi possível perceber que os funcionários e a direção estão 

alinhados no sentido de buscar formas de aprimorando do trabalho, não se deixando 

acomodar. 

Um fator negativo foi percebido devido a existência do incentivo à criatividade 

e canais de comunicação com a direção, porém sem a existência de feedback das 

ideias, gerando frustração e falta de motivação para futuras tentativas: “A empresa 

incentiva a inovação, porém as sugestões não são levadas adiante”. Comentário que 

destoa de outro entrevistado, que também citou o questionário 3 como método 

formal de alcance à direção e oportunidades informais do dia-a-dia para esse fim, 

porém que percebe o desenvolvimento e implantação das ideias, onde diz “Sim. A 

empresa disponibiliza oficialmente do questionário 3. Mas percebo no dia-a-dia a 

empresa não vetar a criatividade de seus funcionários quando vem informalmente” e 

posteriormente “...após é levada a diretoria foi aprovada e implantada”.  

Em relação ao canal de comunicação com a direção, o ponto comum foi a 

facilidade de contato e proximidade no dia-a-dia, o que não se pode dizer para o 

feedback que cada um recebeu em suas investidas. Fleury (1991) destaca que a 

cultura organizacional não expressa apenas formas comuns de comunicação e 

consenso, mas também, relações de poder. Sendo assim, a relação de poder entre 

fundador e funcionários pode estar levando a uma diferença de tratamento quanto 

às ideias de cada funcionário. 

4.2.3 Gestão 

O fundador diz ”Faz parte dos treinamentos oferecidos pela empresa o 

esclarecimento e a comunicação dos padrões e normas da empresa, além de 

estarem registrados nos manuais da qualidade. No treinamento inicial é 

apresentada, debatida e avaliada, a assimilação destes princípios e 

periodicamente são reciclados nos Grupos de Estudos citados anteriormente”. A 
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resposta do fundador é compatível com a afirmação de Tamayo, Mendes e Paz 

(2000) quando dizem que as normas definem explicitamente as formas de 

comportamento esperados dos membros de uma organização. 

Com exceção de um funcionário que não compreendeu a pergunta, os 

demais entrevistados citaram o treinamento inicial como a principal fonte de 

informações sobre os padrões e costumes da empresa. “A empresa mantém um 

projeto de treinamento inicial para todos os que entram na empresa para 

conhecer o produto, bem como os padrões e costumes exigido por ela” e 

“Conheço os padrões através do material “Conheça nossa empresa””. O 

alinhamento entre funcionários e fundador na compreensão e conhecimento de 

padrões e costumes é importante na formação da cultura de uma organização. 

Fleury, Shinyashiki e Stevanato (1997) destacam no conceito de cultura 

organizacional de Schein (2004b) duas características: a cultura organizacional 

deve se relacionar com uma unidade social e deve haver estabilidade no grupo 

durante um tempo. 

Um ponto a ser destacado foi a baixa incidência de respostas que se 

referem a formas de comunicação dos padrões e costumes após o 

enquadramento do funcionário de forma sistemática. Os padrões e costumes são 

mantidos no dia-a-dia apenas informalmente, não recebendo destaque nos 

grupos de estudos e ações organizacionais. Apesar disso, a grande maioria 

demonstrou conhecimento razoável dos padrões e costumes. Tamayo, Mendes e 

Paz (2000) destacam a relação oposta entre incentivo a criatividade e 

conservação dos usos e costumes, porém no estudo não foi comprovada essa 

distinção, isso porque foi verificado o incentivo a criatividade e, ao mesmo tempo, 

a empresa possui um estrutura forte de normas e padrões. 

 A questão 7, “Como é feita a supervisão e controle dos processos?”, se 

mostrou muito parecida com a questão 1, “Quais são os mecanismos 

empregados pela empresa a fim de verificar se o modo que as tarefas são 

realizadas atendem aos objetivos organizacionais”, tornando as respostas pouco 

úteis para a avaliação dos itens: fiscalização e supervisão.  
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4.2.4 Inovação  

Questionados sobre a periodicidade com que os recursos materiais são 

atualizados, a grande maioria dos entrevistados não soube dar uma resposta 

construtiva, que se fez necessário o acréscimo da pergunta: “Apesar de não saber a 

periodicidade pela qual eles são renovados, o senhor(a) os julga adequado?”. 

Assim, todos os funcionários julgaram adequados os equipamentos fornecidos pela 

empresa para o alcance de seus objetivos. No quesito aparência, o fundador disse: 

“Temos um ambiente de trabalho confortável e requintado”. Já um entrevistado 

julgou os equipamentos “feios” e outro julgou o “ambiente aparentemente 

desorganizado”. O fundador destacou a existência de um profissional especializado 

que monitora os equipamentos e softwares e os mantem atualizados. Durante a 

entrevista com um funcionário esse ponto foi destacado com a frase: “Há quinze dias 

recebemos um notebook novo”. 

Foi destacado pelo fundador a possibilidade de utilização do questionário 3 

para críticas e sugestões relacionadas aos recursos materiais, dizendo: “O próprio 

funcionário contribui com informações sobre tais necessidades, utilizando, inclusive, 

o Questionário 3”. Porém nenhum entrevistado citou a sua utilização.  

Foi percebido o alinhamento entre fundador e funcionários no que tange à 

preocupação em manter os recursos materiais adequados para a realização das 

tarefas, o mesmo não pode se dizer em relação a sua aparência.  

4.2.5 Respeito ao servidor 

Vários adjetivos foram utilizados para caracterizar o comportamento esperado 

dos funcionários: seriedade, comprometimento, profissionalismo, honestidade. 

Porém, pode-se destacar o respeito como a característica mais mencionada pelos 

entrevistados. O fundador, mais uma vez, utilizou os documentos internos para 

responder a pergunta, “Todos os processos internos são registrados nos manuais da 

qualidade de modo que cada um saiba quem é seu cliente interno e cada atividade”. 

Destacou os itens da missão organizacional como referência. A grande maioria dos 

entrevistados disse que o cliente deve ser sempre tratado com respeito, como 



37 
 

 

exemplo a frase “Acredito que o respeito é fundamental para a manutenção de um 

ambiente sadio”. Sendo assim, não foi possível caracterizar um adjetivo que 

representasse o comportamento esperado, porém em nenhum momento foi feito um 

comentário que pudesse ser interpretado como comportamentos inadequados, 

como: desonestidade, omissão, fraude, etc. 

Apesar de o fundador citar a comissão como forma de incentivo ao bom 

desempenho, dizendo: “Sim a remuneração é composta de um componente fixo e 

outro variável em função do desempenho”. Porém, a grande maioria dos 

entrevistados não se sente satisfeito em relação ao item. Podendo utilizar como 

exemplo as resposta: “Ninguém fala nada” e “Pouco incentivo”. Apenas um 

entrevistado se sentiu satisfeito e citou a gratificação em seu contracheque como 

exemplo. O que deixa clara a necessidade de melhorias. 

No ponto de vista do treinamento, a grande maioria citou o programa de 

treinamento inicial como algo importante. O grupo de estudos também recebeu 

elogios, porém com destaque para a pouca ocorrência nos últimos meses, citando o 

comentário “Acho muito importante, porém antigamente eram realizados mais vezes, 

umas duas vezes por mês, eu acho”. O que em partes corrobora com a resposta do 

fundador, que diz realizar investimentos maciços nessa área, porém sem mencionar 

a falta de regularidade na sua realização. Ele citou também a presença de uma 

biblioteca ampla, com livros de diversos temas e interesses com o intuito de 

incentivar a leitura e o aprendizado, sua resposta a esse respeito foi “Alto 

investimento em treinamento até o enquadramento do funcionário em sua função, 

treinamentos contínuos, além de uma estruturada biblioteca”. A biblioteca não foi 

citada por nenhum entrevistado. 

Apenas um funcionário citou a ausência de confraternizações, plano de 

carreira, política de benefícios e outros. O que pode ser entendido devido a falta de 

compreensão do termo “gestão de pessoas”, se limitando apenas em tratar do 

treinamento.  

Fleury (1991) destaca a ordem vigente entre funcionários e empresa, onde 

não mais existe a abundancia de mão de obra barata, podendo-as serem facilmente 

substituídas. É necessário o empenho da organização em adotar “práticas de gestão 

fundamentadas na estabilidade, qualificação, benefícios, comunicação” que diferem 

do padrão comumente adotado nas empresas. Sendo assim, ficou clara a 

necessidade de maior atenção da empresa nas gestão de seus recursos humanos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Analisar a cultura organizacional de uma empresa é uma tarefa que demanda 

muito tempo e esforço, como já dito no trabalho. A cultura organizacional é algo 

difícil de ser decifrada, devido a sua complexidade, adicionando a essa já complexa 

análise, é também proposta análise da percepção de funcionários, algo 

extremamente difícil, visto quão complexo é um ser humano.  Entrementes, o 

relacionamento, relativamente próximo do pesquisador com a empresa, foi útil na 

obtenção de informações internas.  

 A pesquisa de campo demonstrou que a empresa possui vários documentos 

internos e processos, com o intuito de obter informações uteis de clientes, 

funcionários e stakeholders, para apoiar na gestão da direção. Muito desses 

documentos e processos se devem ao certificado ISO 9001, que para qualquer 

empresa adquiri-lo é necessário se adequar aos métodos de controle e 

padronização dos processos através de manuais, fato importante na construção da 

cultura organizacional, devido à necessidade humana de viver em um ambiente com 

regras consistentes (ZAVAREZE, 2008). Um ponto falho foi verificado na pouca 

utilização de diversas ferramentas de apoio elaboradas pela empresa, tais como: 

pesquisas, análise e avaliação de ligações gravadas, grupos de estudos, formulário 

padronizados para comunicação com a diretoria, para avaliação do desempenho 

comercial, para avaliação da satisfação de funcionários, melhor utilização das 

ferramentas do software de CRM, etc. 

 Durante as entrevistas, foi possível perceber um ambiente muito profissional, 

com foco no resultado e funcionários bem preparados. No entanto, a gestão de 

recursos humanos tem sido falha na aproximação maior com os funcionários, a fim 

de criar um relacionamento mais íntimo, saindo da esfera apenas profissional, como 

já citado por Tamayo e Paschoal (2003), quando afirmam que os valores 

organizacionais possuem o aspecto motivacional, onde a empresa e o empregado 

alinham seus interesses em busca da satisfação pessoal do funcionário, bem como 

da realização dos objetivos estratégicos da organização. Apesar dessa distância 

entre empresa e funcionários, os funcionários se mostram dedicados e conscientes 

da sua responsabilidade dentro da empresa.  
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Um ponto de grande destaque na organização é dado em seu programa de 

treinamento inicial, apontado por todos os funcionários como um diferencial em 

relação a outras empresas que já trabalharam antes e uma forma eficiente de 

informar aos novos funcionários os padrões e costumes da empresa, os objetivos, 

missão, visão, público-alvo e demais informações que caracterizam quem é a 

empresa dentro do mercado. O que se pode melhorar é na contínua difusão dessas 

informações ao longo dos treinamentos, com o intuito de enraizar cada vez mais a 

cultura da organização em seus funcionários.  

Foi possível perceber que os valores e missão estão mais presentes no dia-a-

dia das pessoas através dos exemplos dados por seus superiores e pela imagem 

dada à empresa pelas seguradoras. Durante o treinamento inicial são expostos 

esses princípios, porém ao longo do tempo eles não são trabalhados de forma 

sistemática e contínua, enfraquecendo a ideia.  

Apesar de a empresa oferecer bônus, premiações e comissão, os 

funcionários não estão se sentindo satisfeitos. Sugere-se deixar mais claras as 

regras para o recebimento de tais estímulos ou a criação, junto com os funcionários, 

de metas e seus respectivos prêmios, a fim de motivá-los.   

 O objetivo proposto no trabalho foi de analisar as percepções dos 

funcionários em relação aos valores organizacionais e compará-los com o que o 

fundador da empresa almejava. Foi possível verificar pontos de concordância, 

podendo-se concluir que existe um alinhamento entre empresa e funcionários, 

porém também foram verificados pontos de divergência, informação de extrema 

importância para a empresa, visto que ela terá a possibilidade de ajustá-los e assim 

ter uma cultura organizacional adequada com as ambições do seu fundador ou até 

mesmo para o fundador rever seus valores. 

 No âmbito científico, o estudo da cultura organizacional ganhou maior 

importância a poucos anos, o que demonstra a possibilidade de descoberta de 

novas informações úteis para os gestores, sabendo da grande importância dela para 

o sucesso das empresas. Conforme apontado por Souza, Pereira e Maffei (2004) 

quando dizem que a cultura organizacional é responsável pela criação de uma 

identidade coletiva, onde os participantes trabalham juntos com eficácia. Importante 

destacar a ausência de estudos cujo objeto de pesquisa seja a análise da percepção 
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dos valores organizacionais, fato confirmado devido à escassez de instrumentos que 

façam essa mensuração (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). 

 Pode-se citar como limitação do trabalho o fato do pesquisador ser filho do 

fundador da empresa, podendo-se ter colhido informações enviesadas dos 

funcionários. Nesse sentido, antes da realização das entrevistas foi deixado claro o 

sigilo das informações passadas, também se destacou a possibilidade de melhorias 

no ambiente de trabalho, nos processos, nas relações internas e nos demais fatores 

que envolvem o dia-a-dia da organização, tentando mostrar benefícios que os 

próprios entrevistados teriam em responderem com honestidade.  Outra limitação se 

dá quando Fleury, Shinyashiki e Stevanato (1997, p. 28) dizem “Dificilmente aquilo 

que é verbalizado voluntariamente pelos seus membros como sendo os valores 

centrais da organização corresponde ao núcleo da cultura da empresa”, isto é, as 

respostas dadas pelos funcionários podem não refletir a realidade da cultura 

organizacional. Porém, em seguida os autores dizem “o discurso oficial passa a ser 

importante material de análise, não tanto pelo que revela, mas principalmente pelo 

que procura ocultar”. As múltiplas respostas coletadas permitiram analisar 

contradições, e assim amenizar esse viés. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista para os colaboradores 

Universidade Federal de Brasília - UnB 
 
 
 

Roteiro de entrevista 
 
 

 A presente entrevista faz parte do projeto final do curso de administração de 
empresas pela Universidade Federal de Brasília. Ela tem o objetivo de compreender 
a cultura organizacional da empresa, utilizando como base a escala de valores do 
Dr. Álvaro Tamayo, onde será medida a percepção dos valores organizacionais.  
 Tem-se o interesse de expor para a empresa as percepções observadas, 
com o intuído de fornecer informações úteis para a formulação de estratégias 
organizacionais, gestão de pessoas, treinamentos, processos, entre outros.  
 Desde já agradeço a colaboração na pesquisa e destaco o sigilo de todas as 
informações coletadas.  
 

• Primeira questão: Quais são os mecanismos empregados pela empresa a fim 

de verificar se o modo que as tarefas são realizadas atendem aos objetivos 

organizacionais 

• Segunda questão: Quais são as exigências da organização em relação à 

pontualidade dos empregados no cumprimento de horários e compromissos?  

• Terceira questão: Como você avalia o relacionamento interpessoal no 

trabalho? 

• Quarta questão: Há ações destinadas ao incentivo à criatividade dos 

empregados? Descreva.  

• Quinta questão: Há mecanismos de participação dos empregados nas 

decisões da organização? Descreva como isso acontece.  
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• Sexta questão: Existem padrões e costumes que devam ser seguidos pelos 

empregados? Como a empresa faz para comunicar esses padrões e 

costumes desejados? 

• Sétima questão: Quais são as ações organizacionais de controle, 

acompanhamento e avaliação das tarefas realizadas pelos empregados? 

• Oitava questão: Com que periodicidade a empresa renova equipamentos, 

softwares e outros recursos materiais de apoio ao trabalho dos funcionários? 

• Nona questão: O que se espera do comportamento dos funcionários em 

relação aos clientes internos e externos? 

• Décima questão: Existem mecanismos de conhecimento do trabalho bem 

executado? 

• Décima primeira questão: Como se caracteriza a política de gestão de 

pessoas na organização? Cite ações de gestão de pessoas realizadas pela 

empresa 

 
Aluno: Arthur David de Sousa (arthurdavidsousa@gmail.com) 
Professora Orientadora: Dra. Maria de Fátima Bruno-Faria 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista para o fundador 

Universidade Federal de Brasília - UnB 
 
 
 

Roteiro de entrevista 
 
 

 A presente entrevista faz parte do projeto final do curso de administração de 
empresas pela Universidade Federal de Brasília. Ela tem o objetivo de compreender 
a cultura organizacional da empresa, utilizando como base a escala de valores do 
Dr. Álvaro Tamayo, onde será averiguado os valores organizacionais almejados pelo 
fundador da empresa.  
 Tem-se o interesse de expor para a empresa as percepções observadas, 
com o intuído de fornecer informações úteis para a formulação de estratégias 
organizacionais, gestão de pessoas, treinamentos, processos, entre outros.  
 Desde já agradeço a colaboração na pesquisa e destaco o sigilo de todas as 
informações coletadas.  
 

• Primeira questão: Quais são os mecanismos empregados pela empresa a fim 

de verificar se o modo que as tarefas são realizadas atendem aos objetivos 

organizacionais 

• Segunda questão: Quais são as exigências da organização em relação à 

pontualidade dos empregados no cumprimento de horários e compromissos?  

• Terceira questão: O que o senhor espera no que diz respeito ao 

relacionamento interpessoal no trabalho? 

• Quarta questão: Há ações destinadas ao incentivo à criatividade dos 

empregados? Descreva.  

• Quinta questão: Há mecanismos de participação dos empregados nas 

decisões da organização? Descreva como isso acontece.  
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• Sexta questão: Existem padrões e costumes que devam ser seguidos pelos 

empregados? Como a empresa faz para comunicar esses padrões e 

costumes desejados? 

• Sétima questão: Quais são as ações organizacionais de controle, 

acompanhamento e avaliação das tarefas realizadas pelos empregados? 

• Oitava questão: Com que periodicidade a empresa renova equipamentos, 

softwares e outros recursos materiais de apoio ao trabalho dos funcionários? 

• Nona questão: O que se espera do comportamento dos funcionários em 

relação aos clientes internos e externos? 

• Décima questão: Existem mecanismos de conhecimento do trabalho bem 

executado? 

• Décima primeira questão: Como se caracteriza a política de gestão de 

pessoas na organização? Cite ações de gestão de pessoas realizadas pela 

empresa 

 
 
Aluno: Arthur David de Sousa (arthurdavidsousa@gmail.com) 
Professora Orientadora: Dra. Maria de Fátima Bruno-Faria 

 

 

 

 


