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Introdução



o propósito desta monografia é mostrar e esclarecer as
principais correntes teóricas, assim como as aplicações práticas de
estudos organizacionais a partir de uma perspectiva cultural.

o interesse por este tipo de abordagem surgiu numa experiência
de trabalho no Ministério de Bem-Estar Social da Guatemala. No
inicio das minhas atividades, fui encarregado de fazer uma
avaliação dos serviços prestados através dos 62 centros de
atendimento ao público que existem em todo o pais, o qual tinha a
finalidade de obter um diagnóstico do funcionamento dos centros,
tanto da parte técnica ( serviço social como da parte
administrativa. O objetivo do trabalho era, através do diagnóstico
encontrado, obter insumos para reorientar as atividades técnicas,
aprimorar as práticas administrativas e readequar a organização
interna dos centros para tornar sua gestão mais eficaz. Uma guia
para realizar o trabalho de campo deveria ser idealizada .

••

Para desenvolver o trabalho, me foi designado um grupo de
aproximadamente trinta pessoas ( a maioria da área de serviço
social ), os quais me ajudariam a definir quais eram os aspectos
relevantes a serem investigados nesta área técnica. A coordenação
das atividades do grupo, assim como a definição dos pontos a serem
ressaltados da parte administrativa e o desenvolvimento do trabalho
em si, estavam a meu cargo.
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Como estávamos trabalhando em grupo, sugeri que deverlamos

desenvolver um trabalho participativo, no qual todos tinham que

opinar e sugerir. Eu não queria elaborar uma guia e que eles apenas

a aplicassem no trabalho de campo, mas sim que se identificassem

com o trabalho e participassem desde a elaboração da guia até o
informe final.

Após isso, a confusão deles foi total. Não sabiam o que eu

queria deles, ficaram desorientados e desconfiados, pensavam que eu

iria avaliar a participação deles e comunicar à ministra, enfim,

foi um caos. Eles queriam que eu desse a guia para o levantamento

de dados pronta, limitando-se apenas à coleta de dados.

Estavam temendo mostrar-se vulneráveis e incapazes, mesmo que

o nlvel de escolaridade da maioria fosse superior ( assistentes
sociais ).

Eu insisti, tentei explicar que não havia coisa alguma a

temer, mas a resistência foi muito grande, pelo que tive que

optar por fazer o trabalho da forma tradicional ( emito ordens,

designo tarefas e eles as executam, literalmente ).

Isto deixou-me seriamente preocupado e cheguei a questionar

minha habilidade para lidar com isto. Após pensar muito, descobri

que havia ido contra as caracterlsticas culturais da organização,

as quais estavam fortemente arraigadas no pessoal operativo. Estas
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caracterlsticas foram herdadas da própria ditadura e das práticas
administrativas que tinham regido os ministérios públicos durante
anos.

Era incompreensivel para eles que viesse uma pessoa jovem e
lhes dissesse: opinem, participem, digam o que pensam, exponham
suas idéias a respeito do desenvolvimento do trabalho e sua
execução. Eles estavam acostumados a receber ordens e executá-las.

Esta experiência alertou-me para a importância da cultura que
a organização desenvolve e suas objetivações, plasmadas na forma de
desenvolver suas atividades.

Por outro lado, o tema de tentar desenvolver análises
organizacionais a partir de uma perspectiva cultural, da forma que
atualmente o concebemos, surgiu no começo da década de 80 nos
Estados Unidos. Este interesse se deu devido a uma série de fatores
que abalaram a homogeneidade dos produtos norte americanos no
mercado mundial. Um dos principais fatores foi o grande sucesso das
empresas japonesas que começaram a tomar o mercado dos seus
similares americanos e que, para maior surpresa, a maioria das
técnicas utilizadas eram, de fato, idealizadas nos Estados Unidos.
A partir deste ponto, começou-se a questionar por que o sucesso da
utilização dessas técnicas, por parte das empresas japonesas, era
maior do que no Ocidente. Estes motivos levaram a deduzir que
tratava-se de diferenças culturais entre o Japão e o Ocidente,
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sendo a principal diferença a atitude de obediência, aplicação
pessoal e coletivismo, aspectos os quais são endoculturados desde
a infância.

Outro aspecto relevante que
em importância foi a

incidiu para
falência do

que o tópico
planejamentocrescesse

estratégico, área que dominou o interesse das organizações e
teóricos de administração na década de 70, pois constatou-se que as
constantes e imprevis1eis mudanças de meio ambiente não permitiam
sequer uma previsão que sustentasse qualquer planejamento. Por
outra parte, todas as tendências dominantes da área de
administração desconsideravam a incidência do fator humano e suas
relações na performance organizacional, tornando a aplicação de
estratégias mais dif1cil ainda. Muitas grandes empresas como a
General Motors e a General Eletric desistiram do planejamento
estratégico, fato reconhecido até pela conceituada revista
"Business Week" , que, em 1.984, publicou um artigo no qual mostra
que, nos Estados Unidos, poucas estratégias tiveram êxito. Numa
reavaliação de 33 estratégias descritas na própria
revista, entre 1.979 e 1.980, descobriu-se que 19 delas falharam ou
foram abandonadas, e que somente 14 poderiam ser consideradas como
bem sucedidas, ou seja, 57% fracassaram.

Estes acontecimentos direcionaram o interesse das organizações
ao fator humano, pois concluiu-se que é determinante no sucesso da
organização. Isto levou a mostrar que a organização que sobreviverá
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com êxito será aquela que conseguir se adaptar As mudanças e
exigências ambientais mais rapidamente, através de um conhecimento
acurado de sua cultura, o que permitirá readequar sua postura e
atividades às diversas exigências.

A partir dessas conclusões, diversos trabalhos sob
perspectivas diferentes começaram a surgir, tentando conceituar e
orientar análises de cultura organizacional. Porém, a maioria
destes caia na superficialidade e confusão de conceitos e
definições. Superficialidade porque resumia o estudo da cultura a
aspectos visiveis, fisicos e comportamentais, que nem sempre
refletem o verdadeiro sentido das motivações, e confusão nos
conceitos devido a que alguns autores afirmavam que cultura
organizacional era sinônimo de clima, filosofia ou ambiente
organizacional, o que não é correto.

li

Mas a maioria dos autores chegaram à conclusão de que estudar
o fenômeno cultural dentro das organizações é de extrema
importância, pois é um fenômeno visivel e existente em qualquer
grupo e influencia a performance da organização. Portanto, deve-se
tentar articulá-la e administrá-la congruentemente com os outros
aspectos da administração da organização, caso contrário poderá
provocar a falência das atividades desta e a liberação de ansiedade
por parte dos membros.
didático que esclareça
aplicação prática para

Na tentativa de desenvolver um trabalho
a conceituação teórica, assim como a
trabalhos de diagnóstico cultural e
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assessoria, esta monografia mostra a abordagem teórica derivada dos (

diferentes ramos da antropologia cultural, baseada no trabalho de

Smircich, e a abordagem interdisciplinária ao tema desenvolvida por

Edgar Schein, no qual inclui aspectos da antropologia, sociologia

e psicologia. Os dois trabalhos de campo aqui mostrados foram

desenvolvidos e baseados na metodologia sugerida por Schein.

O conteúdo e organização desta monografia está dividido em

quatro partes e a introdução. Na primeira parte aborda-se o que é )

cultura para a antropologia cultural e como tem sido desenvolvidas
análises organizacionais, a partir desta perspectiva.
Especificamente, o capitulo 1 nos dá uma resenha histórica e

conceitual dos primórdios da antropologia e antropologia cultural;

o capitulo 2 mostra o que é a cultura e quais são as suas funções,

a partir da perspectiva do antropólogo Melville Herskovits. O

capitulo 3, derivado do trabalho de Linda Smircich, conceitua e
mostra as cinco correntes da antropologia cultural e como têm sido

utilizadas no estudo da cultura organizacional, dividindo-as numa

corrente funcionalista e noutra interpretativa.

A segunda parte mostra a postura teórica e metodológica de

Schein, como também um cruzamento entre sua abordagem e as da

antropologia cultural. No capitulo 4 há uma definição para cultura

organizacional e quais os elementos que a constituem, mostra quais

são as funções da cultura e sobre qua í s aspectos e categorias

conceituais ela se conforma e estrutura. O capitulo 5 mostra a
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perspectiva teórica da sociodinâmica, liderança e aprendizagem, na
tentativa de explicar a origem da cultura. O capitulo 6 trata de
mostrar, sob os conceitos teóricos do capitulo anterior, como a
cultura se forma, baseado nas experiências dos grupos "T". O
capitulo 7 fala a respeito do papel do lider e/ou fundador e os
mecanismos para transpassar suas premissas. O capitulo 8 aborda a
mudança cultural, organizacional, estágios de crescimento, funções
da cultura e mecanismos de mudança e análise do processo de
mudança. O capitulo 9 discorre sobre os elementos da antropologia
que Schein utiliza na sua abordagem. O capitulo 10 é a metodologia,
extraida da obra de SChein, que orientará os trabalhos de campo
aqui descrit.os ;

A terceira parte engloba os dois trabalhos de campo: o
primeiro em uma empresa privada e o segundo em uma instituição
pública. O capitulo 11 mostra a aplicação da metodologia para o
trabalho de campo da empresa privada, a caracterização do paradigma
cultural da empresa, um diagnóstico da organização e funcionamento
desta, assim como as soluções para os problemas detectados e como
deverá ser articulada a cultura para promover o processo de mudança
na empresa, que, como veremos, não implica numa mudança cultural.
O capitulo 12 aborda os mesmos aspectos do capitulo 11, porém, com
os dados da instituição pública.

A quarta parte (capitulo 13) trata das conclusões e
recomendações sobre o tema abordado na monografia.



Capitulo 1

Antropologia, Resenha Histórica e Conceitual



1.1 - História.

A antropologia, nos seus primórdios, era uma disciplina
que abarcava o estudo de traços biológicos e características
históricas e socioculturais do ser humano; mas tinha sua
atenção voltada para o biologismo, que, segundo os teóricos da
época, era o fator determinante nas manifestações
socioculturais. Portanto, reduzia tudo a um problema do meio
geográf ico e das raças, as quais eram responsáveis pelos
fenômenos de diferenciação entre homens e sociedades.

Este modelo teve sucesso devido à facilidade com que
equacionava as diferenças entre as sociedades, países ou
culturas, numa escala evolucionária que ia do mais adiantado
( Europa Ocidental) ao mais atrasado (África). Um caso
explícito desta postura foi o Nacional Socialismo Alemão, o
qual baseou-se na crença de uma suposta superioridade racial
e biológica do povo da Alemanha.

Com o avanço dos estudos sociais, este modelo biologista
entrou em descrédito, fazendo surgir dentro da antropologia
geral uma linha interessada na natureza dos fenomenos sociais
enquanto fatos específicos. Então, a antropologia dividiu-se
entre a dimensão biológica da especulação sobre o homem, suas
origens e capacidades como animal, sendo chamada de
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antropologia flsica ou biológica, e a antropologia cultural
(ou social), que começou a especular sobre os significados das
caracterlsticas socioculturais de sociedades diferentes como
fenômenos humanos singulares dotados de lógica e autonomia
própria, as quais poderiam variar independentemente do plano
biológico ou geográfico.

Pesquisadores como Tylor, Frazer, Lubbock e Mc Lennan,
através do seu interesse comparativo, a documentação de
costumes e crenças e seu esforço por situar tudo o que era
humano dentro do eixo comum dado pela h í st ôr ia, fizeram com
que descobrissem a relatividade de certas formas culturais e
sua autonomia com relação aos fatores considerados
determinantes anteriormente.

Eles descobriram a dinâmica de certos artefatos
culturais, como os que regulavam e davam sentido a práticas
sociais complexas, o que os levou a concluir que todas as
sociedades são ao mesmo tempo adiantadas e atrasadas, não
havendo uma formação social que possa resumir em si mesma a
experiência e as potencialidades de todos os homens e de todas
as sociedades. Por exemplo, a magia é uma atividade social com
objetivos semelhantes aos da ciência, sendo uma etapa anterior
a ela, pois o mágico, tanto como o cientista, pretende o
controle e o domlnio da natureza. Como podemos observar, o
pensamento mágico não é o resultado de uma forma de pensar
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biologicamente inferior. Este racioclnio conduziu a
antropologia cultural (ou social) a tentar penetrar na l6gica
de certas atividades humanas vistas como processos
institucionais.

1.2· - Antropologia Cultural.

Definir antropologia cultural é um pouco diflcil devido
à superposição conceitual que tem com a antropologia social.
Este termo como tal, é empregado praticamente só nos Estados
Unidos, sendo que alguns antropólogos americanos o consideram
sinônimo de antropologia social, enquanto outros os distinguem
em termos do próprio objeto de estudo.

Nos Estados Unidos, a antropologia cultural é considerada
um ramo da antropologia dedicada ao estudo do homem sobre
todos os seus aspectos socioculturais, ou seja, visa o estudo
das criações humanas que resultam da interação sociocultural.

Esta abrange um campo muito extenso, tais como os
conhecimentos, as técnicas, as normas de conduta e
comportamento e as instituições sociais dos individuos de uma
sociedade.

De modo geral, podemos afirmar que o que se considera
como antropologia cultural nos Estados Unidos, na Inglaterra
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se conhece por antropologia social, que é considerada como um
ramo da sociologia.

A razão desta distinção termino16gica tem sido atribulda

a di versos fatores. Um deles é devido à ênfase dada pelos

antropólogos ingleses ao estudo dos sistemas sociais, o que

para mui tos é apenas uma parcela do cultural, não que o

inclui e o transcende, mas, segundo estes, um aspecto não se

desvincula do outro. Para os americanos, ambos constituem um

conjunto significativo. Outro aspecto pode ser a influência de

Tylor e Boas sobre o pensamento e formação de antropólogos

americanos e a influência de Durkheim e Radcliffe-Brown sobre

os ingleses, sendo que os americanos tinham maior procupação

com estudo da cultura, já os ingleses dedicavam-se mais ao

estudo de instituições sociais. Um terceiro fator pode ser

devido à natureza do material etnográfico disponlvel, pois os

ingleses concentraram-se no estudo de sociedades primitivas

remanescentes, e os americanos utilizaram os dados das tribos

indigenas norte americanas, as quais tinham deixado de existir
como sociedades.

Enfim, a postura neste trabalho será a visão da

antropologia cultural dos americanos, devido a que a maior

parte da literatura de cultura organizacional é derivada
desta.



Capítulo 2

o quê é Cultura? Perspectiva da Antropologia Cultural



Definir cultura é urna tarefa muito dificil, pois, como

veremos no próximo capitulo, ela tem sido objeto de variadas

definições e conceituações. Mas, acredito que mencionar quais

são suas caracteristicas é válido e, de certa forma, estas são

inerentes a qualquer definição. Após pesquisar vários autores

que têm estudado o tópico, encontrei na obra de Mel ville

Herskovits(l} a maior fonte de dados que serão expostos neste

capitulo.

2.1 - Caracteriscas da Cultura.

As principais caracteristicas da cultura são:

- É aprendida

- Deriva de componentes biológicos, ambientais, lógicos e

históricos da existência humana.

- Está estruturada

Divide-se em aspectos

- É dinâmica

- É variável

- Apresenta regularidades (artefatos culturais) que permitem
sua análise.

- É um instrumento através do qual o individuo se ajusta ao

seu cenário total e adquire meios de expressão criadora.



2.1.1 - A Cultura é Aprendida.

Tratando-se de uma parte do ambiente feita pelo homem,
constituida por uma série de componentes que estruturam e
ordenam o comportamento social de um grupo, ela é aprendida
através de um processo chamado endoculturação. Este funciona
de duas maneiras: uma é a inconsciente, através da qual os
padrões básicos do grupo se imprimem na criança em
desenvolvimento; e a consciente, que provém da educação
formal.

Mediante estes processos de apredizagem, se adquire os
costumes e crenças, aprendendo-as tão bem que a maior parte da
conduta toma a forma de respostas automáticas aos estImulos
culturais.O processo de endoculturação em grande parte é
posslvel graças ao sistema de sImboLos mais adequado que
conhecemos, a 1lngua.

A primeira fase de endoculturação é um processo que
estrutura a conduta durante a infância, da estabilidade à

cultura. A endoculturação posterior, possibilita ao individuo
que atingiu a maturidade repensar suas respostas aos estimulos
culturais e propiciar mudanças que permitam comportamentos
mais adequados, se for necessário. Isto denota que a cultura
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não é completamente estável, o que nos leva a deduzir que
qualquer mudança cultural deve ser o resultado de algum ato
realizado por um indivIduo que inicia algum tipo de conduta
que se desvia dos costumes estabelecidos em sua sociedade.

Esta caracterIstica de como a cultura se aprende, nos
permite inferir que qualquer grupo em estudo deve ser julgado
e avaliado em seus próprios termos e contexto.

2.1.2 A Cultura Deriva de Componentes Biológicos,
Ambientais, Lógicos e Históricos da Existência Humana.

o homem é um ser biológico, portanto, a sua cultura está
relacionada com sua conformação anatômica e fisiológica, como
é o caso do uso de ferramentas e da llngua.

A evolução fIsica, por exemplo, habilitou o homem a
caminhar com as extremidades posteriores, tornando as
anteriores órgãos de apreensão. Este fato também permitiu que
a cavidade craniana se tornasse maior, diminuindo o tamanho da
mandíbula, o que possibili tou desenvolver a capacidade de
falar.

Estas deduções não implicam que os subtipos do homo
sapiens (as raças), influam na cultura. As teorias culturais
de cunho racista não têm validez cientIfica, o que é
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corroborado pelo fato de que qualquer criança normal,

indenpendente da sua raça, pode ser endoculturada em qualquer
modo de vida.

Isto não quer dizer que não haja relação entre o tipo

fisico (não racial) e comportamento cultural, pois é possivel

que o tipo fisico (grande, alto, gordo, magro etc.) tenha mais

aptidão para diferentes tipos de atividades. É evidente que a

cultura influi no tipo fisico, pois o homem doméstico vive uma

vida diferente da que levaria em condições naturais. Por

exemplo, um tipo especifico de alimentação, derivada da

cultura, pode provocar algumas caracteristicas particulares

num grupo e não fatores biológicos como se pensava.

Na relação cultura e ambiente é necessário distinguir

entre o cenário natural e o ambiente social de um individuo ou

grupo. Por ambiente entende-se a situação total de um

indi v í duo ou de um grupo; por habitat, os elementos da

situação natural; e por cultura os aspectos do ambiente que
são obra do homem.

o determinismo ambiental sobre a cultura, supõe que o

habitat a determina, o qual é refutável. O verdadeiro problema

é descobrir e descrever a natureza da relação entre as

caracteristicas de regiões especificas e as culturas que nelas

são encontradas, o que implica que cultura e habitat devem ser
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levados em conta. Os terraços para cultivo nas encostas dos
morros, idealizados pelos Incas para poder plantar, mostra que
as sociedades conseguem ir além de seus limites naturais.

Os limites ambientais variam de acordo com o equipamento
tecnológico da cultura, por conseguinte, esta pode ser
considerada como o amortizador dos choques entre o homem e o
habitat. É importante admitir que o habitat não influi
igualmente sobre todas as fases da cultura, pois, à medida que
passamos de seus aspectos mais materiais aos imponderáveis, o
efeito do habitat torna-se cada vez mais difícil de
distinguir.

A história do desenvolvimento da cultura humana
demonstrou que o homem foi conseguindo um domínio melhor dos
recursos e uma eficiência tecnológica progressiva. A descrição
mais acurada do desenvolvimento do homem talvez seja a
seguinte: os primeiros homens viviam em pequenos grupos,
subsistindo da caça e recolhimento de alimentos; já no período
neolítico, surgiram as sociedades agrícolas estáveis;
seguiu-se a revolução urbana com o desenvolvimento de cidades,
dinastias, comércio, especialização econômica e escravidão;
já, a revolução industrial é história recente.

Com estas afirmações, podemos dizer que a cultura
caminhou ao lado do potencial fisico crescente do homem, com
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uma adaptação contInua ao habitat através de instrumentos
tecnol6gicos, preenchendo sua vocação mIstica com
manifestações artIsticas e religiosas.

2.1.3 - A Cultura está Estruturada.

A cultura é regular, pois pode ser dividida em diversos

corpos de costumes. Por exemplo, pode ser analisada em traços

e complexos de traços; embora alguns acreditem "que este tipo

de análise desvirtue a realidade contextual da cultura, tem

sido útil para comparar aspectos objetivos de duas culturas e

na tentativa de delinear as unidades que constituem cultura

após cultura numa determinada região.

Um dos problemas é a dificuldade de descrever traços e

complexos, pois eles mesmos, à medida que se aprofunda o

estudo, se desdobram em mais traços e complexos de traços.

Porém, a idéia de traços e complexos de traços é útil para

mapear áreas culturais, pois possibilita localizar feixes de

complexos nas culturas de uma região demonstrando um

componente universal, uma base ecológica da cultura. Mas isto

só é útil nas culturas que residem em um único plano de tempo.

Essas áreas culturais não são notadas pelas pessoas que

vivem nelas, pois, para um indivIduo, o modo de vida de seu
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grupo parece inteiramente diferente dos costumes de outros
povos, mesmo vizinhos.

Existem dois conceitos que ajudam a delimitar a área
cultural: o centro cultural e a região marginal. Isto implica
que, à medida que alguém se afasta das tribos que são
consideradas tipicas, começam a aparecer diferentes traços e
complexos até. chegar a povos cujos costumes são
suficientemente diferentes para vinculá-los ao estudo de outra
área.

Seja qual for a posição de urnacultura numa área, cada
modo de vida segue padrões integrados que permitem o
funcionamento integrado. Os conceitos de padrão e integração
são essenciais a qualquer teoria de cultura que se adote. O
padrão de comportamento da sociedade e o consenso da soma dos
padrões individuais, representam diferenças no comportamento
tipico entre grupos; baseado em idade, sexo, situação e
ocupação, entre outros. São estes que guiam as pessoas no seu
dia a dia, porque, embora sejam abstratos, são reais e usados
inconscientemente para predizer o comportamento dos outros
membros da sociedade.

Traços, complexos e padrões que descrevem a estrutura de
uma cultura, estão estreitamente integrados, funcionando como
um todo. O individuo, à medida que vive sua vida, passa de uma
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fase de sua cultura para outra, despreocupado de que sua

conduta esteja determinada pelos padrões de costumes que ele

aceita inconscientemente. A teia que a cultura forma está tão

estreitamente entretecida que se pode começar por qualquer

parte a descrição de um modo de vida. Se as relações de algum

componente cultural se seguem até suas últimas e definitivas

associações dentro da cultura da que fazem parte, todos seus

elementos terão sido levados a ocupar seu posto no quadro
total.

o fato da cultura ser um todo integrado, dá significado

a uma série de costumes que todos compartilham. O conceito de

integração da cultura deu origem a várias hipóteses

concernentes à cultura como uma totalidade a ser estudada em

termos da sua unidade fundamental.

2.1.4 - A Cultura Divide-se em Aspectos.

Os componentes universais representam diferentes maneiras

de realizar os mesmos fins que todos os povos consideraram

essenciais à sua adaptação' no mundo. Mas há vários tipos de

categorias para descrever as divisões da cultura, os quais,

são chamados de aspectos, diferindo no que abrangem e no grau

de detalhe com que determinam os universais da cultura.
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As categorias que mostraremos a seguir satisfazem as
necessidades f1sicas do homem, por meio das quais ditam as
relações sociais; as instituições, que explicam o universo e
regulam a conduta individual, e as psicológicas que satisfazem
as necessidades m1sticas de criação e de ordem estética.
Portanto, o esquema cultural resultante é o seguinte:
- Cultura material
Tecnologia
Economia

- Instituições sociais
Organização social
Educação
Estruturas politicas

- O homem e o universo
Sistema de crenças
Controle do poder

- Estéticas
Artes gráficas e plásticas
Folclore
Música, drama e dança



- Língua

Devido à hipótese da unidade e integração da cultura,
estes aspectos são mais distinguidos pelos pesquisadores que
pelos membros do grupo em estudo. Mas, em certo sentido, as
pessoas distinguem um rito religioso de uma transação
comercial, associando as compras com os assuntos referentes à

manutenção da vida e o rito ao seu sistema de crenças.

A questão de que se é possível tratar separadamente os
aspectos da cultura ou se a análise se.deve centrar nas insti-
tuições transversais aos aspectos é uma questão de ponto de
vista. O fato de haver disciplinas que se dedicam
exclusivamente a estudar economia, estruturas sociais e
políticas, religião, artes ou línguas, indica a possibilidade
de se estudar muitas questões sem sair de um determinado
aspecto da cultura. Mas, está demostrado que é quase
impossível isolar um fenômeno sem seus vínculos com outros.

Isto nos leva a concluir que da cultura não devem ser
estudados apenas aspectos, embora sejam úteis e reais, mas sim
sua totalidade. Os aspectos são importantes, pois mostram os
universais da experiência humana, mas somente seu estudo como
um todo permitirá compreender a natureza e funcionamento da
cultura em conjunto.



2.1.5 - A Cultura é Dinâmica.

A mudança ê uma constante em qualquer cultura, mas devem

ser estudadas considerando a estabilidade cultural, pois mesmo

que estas possam parecer de um grande alcance, raramente

afetam mais do que uma porção pequena do total dos costumes

de uma sociedade.

A dinâmica cultural têm aspectos positivos e negativos.

As pessoas que aceitam um novo modo de fazer certas coisas

relutam em aceitar inovações que afetam outros aspectos da sua

vida. Por este motivo, a dinâmica cultural deve ser analisada

a partir das condições sob as quais o conservadorismo e a

mudança dominam uma determinada cena cultural, ou seja, como

se dão essas atitudes para com a inovação e o tradicional,

quais são os condicionantes que regulam a aceitação das

inovações e, quando aceitas, como são modeladas pela matriz

cultural das quais fazem parte.

A mudança pode ser importada ou criada por uma sociedade,

sendo que as de desenvolvimento próprio resultam da descoberta

ou invenção e as importadas são transmitidas ou emprestadas.

Esta última, recebeu maior atenção, já que os processos de

descoberta e invenção são muitas vezes casuais ou premeditados

devido à necessidade de preencher um vazio.



A mudança foi levada em consideração desde o começo da
antropologia. Os evolucionistas davam importância à unidade
pslquica da humanidade, destacando assim a importância dos
fatores internos que elaboram a mudanca, já que os
difusionistas deram ênfase à propensão do homem tomar
emprestados elementos culturais. Há uma posição mais razoável,
que diz que nem a origem independente nem a difusão podiam
explicar razoavelmente as mudanças encontradas, mas ambos os
processos devem ser aceitos ao estudar as mudanças ocorridas
num dado cenário cultural.

A técnica que colocou a mudança cultural acima de toda
discussão foi a análise da distribuição de traços e complexos
culturais em áreas semelhantes às que estão mais afastadas.
Este argumento foi muito controvertido antes de ser aceito
como fator na mudança cultural. Com sua aceitação, o estudo da
mudança em marcha procurou situações em que os povos
estivessem realmente em contato, enquadrando este tipo de
análise como pesquisas de aculturação. Estes estudos
demostraram que o empréstimo nunca está desprovido de
discriminação, mas pelo contrário, é seletivo.

Há dois mecanismos úteis para determinar o que e quanto
será tomado de empréstimo: o foco cultural e a
reinterpretação. O foco cultural, deriva de que algumas
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culturas mostram um crescimento mais exuberante em alguns

aspectos que em outros, sendo que é nesses aspectos que as

pessoas estão interessadas. O mesmo é válido para as inovações

que se originam dentro da cultura.Quando uma cultura tem

elementos culturais alheios a ela, adquiridos por pressão, a

reinterpretação permite que formas anteriores sejam adequadas

à nova realidade. No caso do processo de reinterpretação de

aspectos emprestados, faz com que um elemento recentemente

acei to tome forma de acordo com padrões preexistentes da
cultura.

Mas, para poder explicar este processo é necessário

retomar o conceito de endoculturação, pois o indivíduo adulto

discernirá sobre a aceitação ou não de inovações; se aceitas,

como serão reinterpretadas. Então podemos af irmar que os novos

elementos culturais são adquiridos na medida em que estão de

acordo com os padrões préexistentes, mas que sofrem

modificações para adaptar-se à situação cultural vigente.

2.1.6 - A Cultura é Variável.

A variabilidade na cultura denota sua qualidade dinâmica

e os meios pelos quais se realiza a mudança cultural. A

primeira variação cultural que podemos considerar é em relação

à infinita variedade de elementos culturais inventados em

sociedades diferentes, mas que tem objetivos comuns. Este
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aspecto tem sido objeto de estudo com o intuito de descobrir

como se chegou a produzir o grande número dessas variedades,

porque persitem e como se alteram.

o segundo tipo de variabilidade cultural deriva da

variação que se expressa nas diferenças de comportamento dos

individuos membros da mesma sociedade. Este tipo de variação

não conseguiu ser reconhecido como objeto de análise nos

trabalhos de campo, mas, propiciou um avanço na antropologia,

pois chegou-se à conclusão de que quanto menor é a unidade

social, menos variação se encontrará na conduta de seus
membros.

Isto indica que o tamanho da população incide na

complexidade cultural, pois à medida em que aumenta a

amplittude de variação na cultura, mais oportunidades há para

que se desenvolvam novas facetas no corpo de costumes

préexistentes. Certas variações são mais importantes que

outras, pois cada desvio individual dos modos aceitos pode ser

considerado como uma força potencial para conseguir

influenciar o rumo das mudanças culturais. Portanto, podemos

inferir que, quando há um foco cultural no qual centram-se

mais interesses e por uma maior quantidade de individuos de

uma sociedade, há uma maior variação de costumes.
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t necessário ressaltar que as variações, na maioria dos
casos, são produzidas por desenvolvimentos acidentais, no
sentido que não são previsiveis . Muitos dos acidentes no
desenvolvimento cultural devem-se ao intercâmbio cultural de
duas sociedades, pois mesmo as invenções e descobertas podem
ser consideradas como acidentes.

É importante mencionar que todos eles alargam a base da
cultura introduzindo novas variáveis e que o contato cultural
estimula o crescimento cultural.

2.1.7 - A Cultura Apresenta Regularidades que Permitem Sua
Análise.

Há duas formas de abordar o estudo da cultura: uma é
relacionada ao caráter único do desenvolvimento histórico de
cada uma. O outro, na classificação e análise de semelhanças
e diferenças entre formas culturais com o intuito de poder
chegar a generalizações válidas que permitam a predição em
relação à cultura como um todo. As duas posturas não são
mutuamente excludentes.

O desenvolvimento histórico de cada cultura é único.
Através de análises históricas podem-se enunciar amplas e
adequadas generalizações que sirvam de provas para a análise
cientifica. Mas, as leis só podem ser consideradas como tais,
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se referem-se aos processos, pois os resultados finais não
podem ser considerados como fixos e imutáveis e sim como
variáveis, cujos limites são fixados pelas probabilidades de
que de um determinado tipo surja uma dada concatenação de
circunstâncias.

Portanto, a ciência antropológica considera ambos
fatores, o científico e histórico, o que permite que surjam
técnicas e conceitos que nos levem a afirmar e compreender as
leis da dinâmica cultural e as seqüências particulares do
encadeamento histórico, que dá identidade a um modo de vida
indentificável.

2.1.8 - A Cultura é um Instrumento Através do qual o Indivíduo
se Ajusta ao seu Cenário e Adquire Meios de Expressão
Criadora.

o processo endoculturativo permite ao homem ajustar-se à

vida em sociedade, a que chamamos de processo de socialização.
A experiência endoculturativa também abrange as expressões do
impulso criador; tais como a música, a dança, a pintura, sendo
que é nestes aspectos que a auto-expressão tem mais livre
exercício que noutros aspectos da cultura.

Alguns estudiosos (como veremos no pr6ximo capitulo),
defendem que as objetivações culturais são nada mais do que a
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resposta aos impulsos biológicos do ser humano. Embora seja
até certo ponto válido, esta perspectiva desconsidera ou não
especifica que impulso biológico a uma música ou um quadro
satisfaz. Isto nos leva a ver que a expressão criadora
satisfaz necessidades psicológicas, as quais nos distinguem
dos outros animais.

Embora a cultura seja o instrumento através do qual o
homem se adapta à sua situação total, há que considerar que
este tem um papel ativo no processo, o qual é circular e
infinito. É um processo de integração entre o individuo e seu
grupo em termos de endoculturação e seus padrões
préexistentes, o qual é favorecido pela faculdade criadora que
lhe permite várias formas de auto-expressão para enfrentar os
modos de comportamento de seu grupo.



NOTAS:

1 - HERSKOVITS, Melville J. Antropologia Cultural: Man and
his

Works, 2a. Parte, Vol.2, 1a.edição, Editora Mestre Jou, 1963.



capítulo 3

cinco Ramos da Antropologia Cultural
e Suas Aplicações ao Estudo da Cultura organizacional



Este capItulo é de extrema importância para adquirir uma
concepção clara e concreta de como diferentes abordagens ao
estudo da cultura, derivadas da antropologia cultural, têm
sido utilizadas para teorizar e orientar pesquisas sobre
cultura organizacional.

Dentro da antropologia cultural, com o decorrer dos anos
e o avanço dos estudos, têm surgido diferentes interpretações
do que seja cultura, assim como seus respectivos métodos de
análise. Com a incorporação do termo cultura à análise
organizacional, as diversas pesquisas têm adotado posturas
diferentes derivadas desses conceitos. Para poder esclarecer
tais' vInculos, basearei minha exposição nas classificações
feitas por Smircich(2).

Cinco áreas temáticas de pesquisa, mostram as várias
interseções dos diferentes conceitos de cultura com estudos
organizacionais, que podem ser visualizadas no quadro a
seguir.

Correntes da Antropologia Cultural e suas respectivas àreas de
Análise Organizacional:

- Funcionalismo de Malinowski e Administração Comparativa.
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- Funcionalismo-Estrutural de Radcliffe-Brown e Cultura da
Organização.

- Antropologia Cognitiva ou Etnociência de Goodenough e
Organização Cognitiva.

Perspectiva simbólica de Cliford Gertz e Simbolismo
Organizacional.

- Estruturalismo de Levi-strauss e Organização e Processos
Inconscientes.

Em todos os trabalhos provenientes do vinculo cultura e
organização, o interesse especifico é sempre enfatizado. Uns
centram sua atenção nos principios de predição, generalização,
causa e efeito e controlei já outros se interessam no que
parecem ser os resultados ou manifestações dos significados
básicos e os processos pelos quais a vida organizacional é
possivel. Estas diferenças nos objetivos de cada análise,
permitiu distinguir duas correntes de pensamento, a
Funcionalista e a Interpretativa.

A corrente funcionalista vê a cultura como uma ferramenta
para administrar, a qual pode-se controlar através das comuni-
cações e assim influenciar o desempenho da organização. Alguns
pesquisadores procuram definir a relação entre eventos



36
culturais como estórias, ritos e linguagem com circunstâncias

como produti vidade, rotati vidade etc. , t uma visão

utilitarista. Dentro desta corrente estão o funcionalismo e
administração

cultura da

comparativa

organização.

e o funcionalismo estrutural e

Já a corrente interpretativa

representa uma evolução à anterior, pois vê as organizações

como culturas. Visualiza as mudanças nos processos de

organizar-se como a aprovação do desenvolvimento cultural,

onde a cultura é o processo através do qual a ação social e a

interação vêm a ser construidas numa realidade organizacional.

Aqui o simbólico constitue o que é "taken for granted" assim

como, a vida organizacional, e a cultura e comunicação são

veiculos através dos quais a realidade é constituida nos

contextos organizacionais.

Nesta corrente acha-se a etnociência e organização

cognitiva, a perspectiva simbólica e simbolismo organizacional

e o estruturalismo e organização e processos inconscientes.

Em continuação, exporei quais são as principais hipóteses

e pressupostos de cada um destes ramos e a forma pela qual têm

sido utilizados na análise organizacional. Sua compreensão é

de extrema importância para entender o objetivo dos trabalhos

desenvolvidos e o significado de cultura organizacional, assim

como para analisar e entender a abordagem de Schein, de quem

utilizaremos a metodologia para realizar o trabalho de campo.



3.1 - Funcionalismo e Administração Comparativa.

o funcionalismo foi uma revolução na antropologia de
finais do século XIX, pois,
época os costumes pareciam
irracionais, que tentavam ser

para os pesquisadores daquela
apenas práticas exóticas e

explicadas e interpretadas
isoladamente e fora do contexto onde nasciam e operavam.

Através da pesquisa de Bronislaw Malinowski(3) nas Ilhas
Trobriand, surgiu a perspectiva funcionalista. Demonstrando
que era incorreto pretender explicar e interpretar elementos
culturais como crenças, costumes, relações ou instituições
sociais sem levar em conta sua função num sistema de costumes
e instituições inter-relacionadas. A sociedade e a cultura são
sistemas constituídos de múltiplas relações e elos entre
instituições e somente através desses elos é que um costume ou
crença pode ser interpretado. Saber o significado destes num
sistema social é o funcionalismo em si, pois o interesse é
saber a função específica deles no sistema social que
estudamos. Para compreender uma atitude temos que ver a
sociedade como uma trama de motivações e relações atuantes na
consciência dos atores e saber, através dos próprios membros,
como essa atitude ou atividade está inserida nas suas
ideologias sociais e políticas.
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o funcionalismo significa uma atitude em relação aos
fatos sociais, os quais s6 podem ser vistos e compreendidos no
contexto em que operam e tem origem, e a função que cada
manifestação cultural tem para a manutenção e equil1brio do
sistema social .

.Portanto, podemos caracterizar o funcionalismo como um
modelo analítico derivado de sistemas biológicos, no qual cada
componente é fundamental à subsistência do sistema; explica
como as manifestações culturais funcionam para manter a
integridade de um grupo social, ou seja, o efeito social dos
costumes e instituições e define a cultura como um instrumento
que serve às necessidades biológicas do ser humano.

Um ponto altamente questionável do funcionalismo é a
afirmação de que a cultura é apenas uma resposta aos impulsos
biológicos, pois, por exemplo, o desejo sexual é satisfeito
culturalmente pela invenção dos sistemas de autoridade
familiar, casamento e parentesco, mas não explica que
necessidades biológicas as manifestações artísticas e
filosóficas satisfazem. Esta afirmação também impossibilita
distinguir as diferenças entre sociedades, já que o parentesco
é apenas uma resposta cultural ao desejo sexual.

t importante ressaltar que, de certa forma, toda ciência
social é funcionalista, pois a sociedade sempre é vista como



li

um sistema social. Embora existam dentro desta movimentos que

enfatizem o conflito e a mudança, estes deverão ser

institucionalizados, pois é necessário determinar sua função

ou signifado dentro do sistema no qual operam.

o método comparativo utilizado por Malinowski(4), tem

como objetivo explorar as diversas formas de vida social como

base para o estudo teórico dos fenômenos sociais humanos. A

comparação da vida social de diferentes povos tenta provar se

há um desenvolvimento cultural uniforme, isto é, leis a que

este desenvolvimento esteja sujeito, na tentativa de estudar

as possíveis regularidades no desenvolvimento da sociedade

humana. Deve-se procurar aspectos sociais similares que

aparecem em sociedades diferentes, o que permitirá passar do

particular ao geral e do geral ao mais geral, com o intuito de

universalizar algum componente.

Outro aspecto característico dos trabalhos de campo é a

participação observante, a qual implica a inserção do

pesquisador no meio em estudo para poder adquirir a visão que

o nativo tem do mundo, permitindo assim interpretar os fatos
sociais de maneira adequada.

A administração comparativa tem seu interesse voltado

para a identificação das variações nos métodos de trabalho,
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e percepções dos empregados e as práticas
administrativas através dos palses.

Existe também interesse em documentar as diferenças entre
culturas, determinar semelhanças e esboçar as implicações para
a eficiência organizacional. Sempre enfatizando a importância
da cultura nacional sobre a organização.

Neste tópico, a cultura é mostrada como uma variável
externa independente, a qual é trazida para a organização
pelos seus membros, os quais fazem uma transposição desse
macro contexto para dentro desta, revelando-se nas suas
atitudes e ações. O conceito de cultura não é desenvolvido,
pois é visto apenas como um fator de fundo que provém do
sistema cultural onde a organização está inserida, como uma
variável explicativa ou como uma ampla estrutura que
influencia o desenvolvimento e reforça crenças.

O caráter funcionalista desta abordagem é claro, pois
pretende-se definir e listar as relações entre objetivações
culturais (atitudes, percepções, ritos,etc) e suas funções
dentro de um sistema.

O método comparativo é utilizado, pois procura-se
indentificar as semelhanças e diferenças entre duas ou mais
organizações inseridas em culturas diferentes, com o intuito
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de determinar quais aspectos da teoria das organizações são
universais e quais são especIficos da cultura. O método
etnocêntrico e policêntrico, também tem sido utilizado para
orientar pesquisas. O etnocêntrico procura saber se teorias ou
práticas de um pais podem ser estendidas a culturas
diferentes. Já o policêntrico tem o propósito de descrever,
explicar e interpretar práticas organizacionais e
administrativas dentro de outras culturas (não americanas).
Estes 3 métodos têm sido largamente empregados, podendo citar
algumas pesquisas.

No método comparativo podemos mencionar o trabalho de
Hofstede(5) , no qual analisa e compara a interação entre os
sistemas de valores nacionais e organizacionais em 53 paIses,
classificando-os pelo grau dos seguintes parâmetros: distância
do poder, evitar incerteza e ambiguidade, individualismo e
masculino ou feminino.

No método etnocêntrico está o trabalho de Jenner(6). Ele
compara os estereótipos dos administradores australianos com
os americanos a partir do sistema de valores dos
administradores americanos.

No método policêntrico temos o trabalho de Amsa (7), no
qual pretende explicar as práticas dos empregados de várias
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plantas têxteis em Ahmedabad, Indiai tentando relacionar
vadiagem e cultura.

Este tipo de trabalho para empresas multinacionais é

muito importante devido ao aumento da interdependência
mundial, às mudanças no poder econômico, à queda de grandes
empresas e ao surgimento de concorrentes de outras culturas.

3.2 - Funcionalismo Estrutural e Cultura da organização.

o conceito de cultura e os métodos de trabalho aqui
empregados têm seu respaldo teórico no funcionalismo
estrutural do antropólogo Radcliffe-Brown(7).

orientado pelo trabalho de Durkheim, que vê a função como
o efeito social de costumes e instituições em prol da
manutenção da estrutura social, o funcionalismo estrutural
surge com a pesquisa realizada por Radcliffe-Brown (8) nas
Ilhas Andaman a qual deu origem ao livro de Andaman Islander.
Neste trabalho, nega o valor especulativo da reconstrução
histórica (em voga na época pelos chamados antropólogos de
gabinete), e, através de uma analogia com sistemas orgânicos,
concebe a cultura como um todo, explicando como esta funciona
para manter a integridade da estrutura social do grupo, quer
dizer, como um mecanismo adaptativo e re~llador que une os
individuos em estruturas sociais.



Rejeitou Malinowski por tratar a cultura como a
objetivação da satisfação de necessidades biológicas e por não
referir a função à estrutura social. Desta conotação provém o
nome funcionalismo estrutural.

o funcionalismo estrutural pode-se resumir em termos de
estrutura e processos entrelaçados por funções, onde tudo o
que existe numa sociedade tem a função de manter a estrutura
social em equilibrio.

Os conceitos chaves são: processos ,manutenção,
sobrevivência, adaptação e mudança embutidos e integrados.
Estes transmitem a imagem de um sistema dinâmico,
esforçando-se na sua manutenção e equilibrio, onde cada parte
do sistema tem sua função. Nenhuma parte pode ser estudada sem
considerar sua relação com as outras, e cada nova parte somada
ao sistema deverá encaixar-se nele. Esta imagem do
comportamento social como um sistema dinâmico é o que tem sido
adotado pela maioria dos cientistas sociais.

Cabe ressaltar que ele dividiu o sistema social em 3
unidades de análise: A estrutura social, ou os arranjos pelos
quais uma vida social ordenada é mantida; ecológica, ou a
forma como o sistema se adapta ao meio ambiente fisico; e a
cultura, ou o mecanismo pelos quais um individuo adquire
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hábitos e caracter1sticas mentais que o adaptam a participar
da vida social.

Radcliffe-Brown (9) utilizou-se da participação
observante e do método comparativo para conduzir seus
trabalhos.

Os primeiros trabalhos
funcionalista estrutural foram

a usarem o paradigma
os da escola de relações

humanas, com o objetivo de explorar a organizaçro social
informal ou os fatores humanos na indústria. O trabalho de
Elton Mayo em Hawthorne é um exemplo.

A teoria sistêmica, a qual vê as organizações como
organismos adaptativos que existem através dos processos de
intercâmbio com o meio ambiente, também é derivada deste
paradigma. Porém, onde realmente está impl1cita a consideração
de fatores culturais como uma variável interna foi nos
trabalhos de desenvolvimento organizacional.

Uma linha de pesquisa tem tentado identificar as
principais caracterlsticas culturais de empresas bem
sucedidas, como a I.B.M e General Eletric entre outras, com a
finalidade de universalizar essas caracter1sticas como as
determinantes no seu sucesso.



.ti

Trabalhos derivados desta abordagem tentam achar formas
que permitam aos administradores utilizar a cultura da
organização para alcançar os objetivos organizacionais ou para
produzir as mudanças necessárias que garantam a adequação do
sistema ao seu meio ambiente.

Outra linha concentra-se nos
simbólicos da organização com a

aspectos normativos e
finalidade de explicar

variáveis como absenteismo, rotatividade e desempenho. Enfim,
a ênfase dos pesquisadores tem sido nas qualidades
sócio-culturais que se desenvolvem nas organizações. Por esta
abordagem, o conceito de cultura, adotado do mesmo paradigma,
recebeu a devida importância graças ao reconhecimento dos
processos simbólicos que ocorrem dentro da organização, pois
esta não produz apenas bens e serviços, mas também produtos
culturais como lendas, ritos, mitos, estórias e uma linguagem
especifica, os quais representam a manifestação de valores e
crenças que provêm do desempenho e representações dos
individuos na organização.

Esta percepção implica que existe interesse em articular
os padr·es de relações contigenciais com uma série de
variáveis que estão vinculadas à sobrevivência da organização.
Isto é, procura-se enfatizar a importância dos fatores
culturais na definição das estratégias da organização, pois
esses valores e crenças devem ser consistentes com outras
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variáveis organizacionais; tais como estrutura , tecnologia,
estilos de liderança, etc. Da consistência destes fatores vai
depender o sucesso da organização, pois esses valores chaves
e crenças compartilhadas preenchem muitas funções importantes,
tais como: lhe confere identidade aos membros da organização,
facilita a entrega pessoal a uma coisa maior que o eu,
solidifica a estabilidade do sistema social e serve como
modelo para guiar e formar o comportamento.

Analisando estas afirmações, podemos discernir que existe
uma postura pró-cúpula administrativa, pois o interesse está
centrado na busca de previsibilidade que facilite o controle
organizacional, tornando a cultura um instrumento de
manipulação gerencial para influenciar e dirigir o curso da
organização. Este racioclnio deixa claro que aqui o interesse
está em vincular a cultura da organização à performance
organizacional
psicológico e
organização.

e individual, ou seja, avaliar o valor
dimensões culturais daeconômico das

Acredita-se que uma cultura forte seja uma vantagem
competitiva que facilita o sucesso da organização, então a
imagem desta como uma ferramenta para administrar a
organização em qualquer circunstância é clara. Supõe-se que
esta trabalha mecanicamente, gravando no inconsciente dos
indiv1duos significados simbólicos através de mensagens
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culturais estratégicas que são transmitidas da administração
para os empregados. Para viabilizar isto os administradores
deverão achar formas de usar estórias, lendas e outros
s1mbolos em situações singulares para alcançar seus objetivos.
Estes artefatos culturais têm potentes significados de
comunicação, os quais podem ser utilizados para moldar o
desempenho da organização, propagar uma filosofia
administrativa, racionalizar e legitimar as atividades,
motivar os recursos humanos e facilitar a socialização. Na
maioria dos casos, conclui-se que a dimensão cultural
contribui para o equil1brio e eficiência da organização.

Para os acadêmicos esta abordagem tem sido a ponte
conceitual entre o comportamento organizacional e os
interesses estratégicos da administração. Já para os
profissionais é uma forma menos racional de compreender o
mundo organizacional.

3.3 - Etnociência e Organização Cognitiva.

Esta perspectiva tem sua base teórica no que
Goodenough(lO) chamou de etnociência. Ele definiu cultura como
" um sistema de critérios para perceber, acreditar, avaliar e
atuar". Para poder ser competente num determinado cenário
cultural devem-se aprender os critérios que prevalecem para
poder atuar de maneira apropriada e poder antecipar as ações
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dos outros, o que implica na definição de regras sistemáticas

que tornem"possível produzir ações aceitáveis.

o trabalho deste tipo de análise cultural é examinar o
que foi publicamente intercambiado e cognitivamente
armazenado. O antropólogo que se orienta por esta perspectiva,

utiliza a participação observante e outras técnicas

especializadas. Os procedimentos da etnociência são usados

para determinar as regras básicas de comportamento e as

categorias implícitas pelas quais as pessoas ordenam seu

mundo. Estas regras e categorias são ordenadas numa espécie de

"regras gramaticais" da cultura, as quais são apresentadas
como se fossem tal.

Dentro da etnociência há muitas metodologias diferentes,

as quais podem variar na ênfase do quantitativo e no grau pelo

qual a unidade de análise corresponde ao todo. Num extremo

está a escala multidimensional, que tem como meta delinear

diversas dimensões que representam o significado, atribuído

por um indivíduo a um universo de termos, tais como plantas,

doenças, cores, lenha e muitos outros. Isto, supostamente,

pode revelar a visão nativa do mundo. A unidade de análise

neste caso é o universo terminológico, sendo que a principal

ferramenta de coleta é um questionário designado para elucidar

os termos em questão. Esta linha de pesquisa não revela muito
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ao respeito da cultura de um grupo, é mais que qualquer outra

coisa uma análise semântica.

No outro extremo temos a abordagem que Goodenough(ll)

utiliza, na qual o interesse está em construir o todo através

de um cuidadoso estudo das partes, as que são mais amplamente

concebidas aqui do que em esquemas mais técnicos. Ele concebe

critérios para perceber, avaliar, acreditar e atuar em vários

nIveis. Por exemplo, temos o "individual propriospect" que é

o conjunto de todos os critérios que um indivIduo atribui a

outras pessoas como o resultado de sua experiência das ações

e representações das outras. Portanto há uma pessoa "operating

culture", que significa os critérios particulares usados numa

ocasião para interpretar o comportamento de outros ou para

guiar o próprio.

Acima do nfve I de "operating culture" há uma "public

culture" (do grupo), que consiste no conjunto de todas as

versões individuais do comportamento esperado num dado

contexto. A cultura da sociedade é todo o sistema das" public

cul tures", mutuamente ordenadas, que pertencem a todas as

atividades dentro da sociedade.

Finalmente, está o " culture pool" da sociedade, que é a

soma dos conteúdos de todos os "propriospects" dos membros da
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sociedade, incluindo os sistemas de critérios dos quais cada
membro tem conhecimento.

Esta abordagem é útil para fazer a transição da descrição
à comparação. É amplamente reconhecido que um mesmo elemento
cultural, como o conceito de propriedade, podem ter
significados diferentes em culturas diferentes, o que implica
que, quando se compara culturas, é necessário converter as
categorias de comportamento a formas comparáveis;
Goodenough (12) faz esta transição empregando a distinção
(proposta pelo linguista Kenneth Pike) entre os "emics" e
"etics" do comportamento humano socialmente significativo.

A análise "emic" envolve o isolamento e a descrição dos
elementos de concepção do comportamento cultural e como estes
se combinam para formar padrões mais amplos. Por exemplo,
quando Goodenough (13) começou a preparar uma avaliação da
organização social dos Truks, descobriu que não poderia
descrever a organização de parentesco no grupo sem antes
descrever as transações de propriedades. Examinando as
relações de propriedade, foi obrigado a ver as formas de
direito que as regras do jogo social permitiam, pois a
definição dos grupos de descendência tinham que ser feitas em
termos dessas formas de direito. Ele deduziu que tinha de
montar um avaliação da cultura da organização social em Truk
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a partir do conjunto dos "conceitos elementares ou primitivos
na cultura trukese".

Já o trabalho de desenvolver tipologias de comportamento

cultural para fazer comparaçnes entre culturas baseia-se no

conceito "etics" e não "emics"; pois quando comparamos formas

culturais como relações de propriedade devemos olhar não o

conteüdo destas formas e sim sua função. As entidades "emic"

em culturas diferentes são transformadas em um conjunto

apropriado de conceitos "etic" em virtude· de algum tipo de

função. Portanto, podemos classificar propriedade em Truk como

a forma cultural do que parece ser uma analogia funcional do

que é classificado como propriedade na cultura
anglo-americana.

Vendo a cultura como conhecimentos compartilhados, quer

dizer, como um sistema de significados que acompanha os

comportamentos e práticas de um grupo em particular. A

perspectiva cognitiva tem tido seu uso ampliado no estudo das

organizações. Estas são vistas como redes de significados

subjetivos ou estruturas.de referência compartilhadas, que os

membros da organização compartilham em diversos graus e que

para um observador externo parecem funcionar como regras.

Nos trabalhos de pesquisa tem sido utilizada tanto a

análise semântica como também a análise de Goodenough(14). No
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primeiro caso estA o trabalho de John Van Maanen(15) a
respeito da cultura dos policiais. Aqui ele dã atenção ao
aspecto semântico, pois através das glrias policiais tenta
deduzir certas regras de comportamento.

Por outro lado, estão as pesquisas que tem interesse em
ver as regras que guiam a ação, como as pessoas fazem sentido
da situação e como isto influi na ação coordenada. Na
continuação veremos as pesquisas que tem esta orientação.

Argyris e Schon (16), que não utilizam o conceito de
cultura, vêem as organizações como um empreendimento
cognitivo. Eles idealizam estudos de casos que, para serem
aplicados aos membros de uma determinada organização ou a um
grupo desta, com a finalidade de identificar, na sua
resolução, as "The Theories in Use" que guiam sua interação.
O objetivo é ver de que forma as hipóteses, crenças e normas
conduzem as pessoas
contraproducentes.

a ciclos comportamentais

Schall (17) também adota a perspectiva de Goodenough no
estudo das regras de comunicação, que controlam o poder e in-
fluenciam o comportamento, em dois grupos de trabalho numa
corporação de serviços de investimentos. Seu trabalho é
intervencionista, pois envolve os membros da organização em
ciclos de levantamento de dados,interpretacão e reflexão a
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respeito de corno ordenam sua realidade organizacional e corno

suas regras de comunicação influenciam o comportamento. Sugere

que, descobrindo as regras "Taken for Granted" que orientan a

ação, pode ajudar as organizações na seleção de pessoal,

planejamento entratégico e mudança.

Ver a organização cornocultura, estrutura de conhecimento

ou empreendimento cognitivo, é bastante parecido ao conceito

de paradigma, pois ambos se referem a visões do mundo e

padrões organizados de pensamento fundamentados em um

conhecimento adequado e uma atividade legítima. A utilidade de

conceituar as organizações como paradigmas é util para pensar

sobre os processos de mudança e administração estratégica. No

trabalho de Litterer e Young (18) esta postura é explicita.

Eles caracterizam 3 paradigmas comuns nas organizações

americanas. O empreendimento, o científico e o humanístico.

Seu trabalho está orientado a desenvolver uma "habilidade de

reflexão" que ~ermita examinar, criticar e mudar sua concepção

do sistema social, enfim, possibilitar a mundança dos
paradigmas.

3.4 - Pespectiva simbolica e simbolismo Organizacional.

Nesta pespectiva é importante ressaltar o trabalho de

Cliford Geertz (19), já que é um dos antropólogos que têm

feito avanços significativos na análise cultural a partir do
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estudo de s1mbolos. Para ele, cultura é um sistema de s1mbolos

e significados compartilhados, portanto, a tarefa consiste em

interpretar os "temas" da cultura, isto é, aqueles postulados

ou conhecimentos manifestos ou impl1citos, aceitos ou

abertamente induzidos que orientam e estimulam a atividade

social. Para explicar a temática do sistema de significados

das atividades básicas, os antropólogos demostram a forma pela

qual os s1mbolos estão unidos numa relação significativa,

mostrando como estes estão relacionados às atividades do grupo
em estudo.

Esta abordagem de cultura, tem como objetivo ajudar-nos

a ter acesso ao mundo conceitual no qual vivemos, pois o homem

"é um animal suspenso em teias de significado que ele próprio

inventou, onde a cultura são essas teias" (20).

A análise de cultura não é uma ciência experimental na

busca de leis, mas sim interpretativa na busca de

significados. Para tornar esta busca possivel, segundo Geertz

(21), devemos utilizar a "thick descripton", que consiste em

agrupar e documentar os simbolos aos quais o homem confere

significado através de sua própria experiência.

Na construção da teoria cultural, o trabalho essencial

não é codificar as regularidades abstratas, mas tornar a n

thick description" possivel. Não generalizar através de casos,
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porém, generalizar dentro deles. Este processo é como um
diagnóstico clínico que começa com uma série de sintomas, os
quais são ordenados dentro de uma estrutura compreensível. Em
uma cultura os sintomas são atos simbólicos ou agrupações
destes. A teoria é usada para revelar a importância não
aparente das coisas, isto é, a teoria cultural é um
diagnóstico, não uma profecia.

Esta visão de como a teoria funciona numa ciência
interpretativa, sugere a Geertz (22) a a
"inscription" (thick description) e

distinção entre
"especification"

(diagnosis), em contraste com a distição entre "description"
e "explanation" que vemos nas ciências experimentais ou de
observação.

Outro aspecto importante, que precisa ser esclarecido, é
o que se entende por comportamento simbólico. Este é possível
devido a que podemos reagir aos estímulos através dos
significados adquiridos em experiências anteriores, sendo
possível falar da natureza representativa dos estímulos, que
podem ter significados além dos diretamente manifestos, isto
os torna símbolos.

A importância dos símbolos no processo social deve-se à

existência de símbolos coletivos, tais como i linguagem,
bandeiras, práticas religiosas e festas comemorativas, entre
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outros. Todos representam s1mbolos e significados socialmente
compartilhados. Por exemplo, no caso da linguagem, esta ajuda
na solução de problemas por permitir a manipulação
substitutiva e por estabelecer meios de comunicação nos
contatos pessoais. No caso do uso de logos, emblemas ou ações
expressivas, estes ajudam na manutenção do coletivo por
provocar respostas que aumentam a solidaderiedade e a coesão.

Os elementos simbólicos de uma tradição cultural, são
todos os objetos culturais, idéias ou crenças, tratadas pelo
ego cornoobjetos situacionais. Então, deduzimos que um sistema
social consiste numa pluraridade de atores motivados por urna
tendência à otimização da satisfação e cuja relação com suas
situações, inclusive uns para com os outros, é definida e
avaliada em termos de um sistema de s1mbolos culturalmente
estruturados e partilhados.

Quando esta perspectiva é aplicada à análise
organizacional, a organização é concebida como um modelo do
discurso simbólico que precisa ser interpretada, lida ou
decifrada para poder ser entendida. O pesquisador deve
concentrar-se na forma pela qual a experiência se torna
significativa para os membros do grupo. Usualmente, isto se
faz observando atentamente as relações que se tem com a figura
básica através de seus processos de atenção, denominação e por
outros padr·es de ação. O problema é a obtenção de evidências
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suficientes para montar o multifacético quadro que os vários
tipos de sistemas simb6licos representam, assim como seus
respectivos significados. Deverá haver uma preocupação em
articular os temas peri6dicos que representam os exemplos do
discurso simbólico e que especificam os vinculos entre
valores, crenças e ações num grupo. Os temas expressados
através de diversos simbolos representam o coração da análise
simbolica de uma organização como cultura. A pesquisa, a
partir desta visão, proporciona uma vivida avaliação
descritiva da vida organizacional, vinculando significado às
ações.

Orientados por esta pespectiva, alguns pesquisadores
tratam a liderança como a administração de significados ou uma
performance cultural; já outros olham a dinâmica simbólica da
vida organizacional. Existem trabalhos de pesquisa que estudam
como as pessoas decifram a organização para poder ter um
comportamento adequado.

Rosen (23) concentra-se no simbolismo do café da manhã
anual de uma agência de propaganda num luxuoso hotel. Ele vê
esta cerimônia como um drama social, um instrumento através do
qual a ordem social vigente é reforçada e o controle politico
mantido, ou seja, como uma arma para o controle da organização
exercido pela sua cúpula. Já para Trice e Beyers (24) este
café da manhã seria visto como um rito de integração.



Thompson (25) realizou uma pesquisa num matadouro, no

qual observou como o fato de bater facas nas tubulações para

comunicar-se a hora entre os trabalhadores simboliza o esforço

em recuperar o controle que a administração tomou deles, pois

esta recusou-se a instalar um relógio na área de trabalho.

Isto mostra como simbolos podem mobilizar as energias dos

trabalhadores em formas que a administração jamais imaginou.

o interesse desta análise está na forma em que os

individuos interpretam e entendem sua própria experiência e da

maneira que estas interpretações e conhecimentos se relacionam

à ação. Isto implica que este tipo de trabalho está orientado

a documentar a criação e manutenção da organização através da
ação simbólica.

Teóricos e praticantes estão interessados na parte

prática, tal como a forma de criar e manter um senso de

organização e como tornar possivel ações coordenadas criando

um senso comum a respeito da interpretação das situações.

3.5 - Estruturalismo e organização e Processos Inconscientes.

o estruturalismo surge no final dos anos 40 com a obra de

Claude Levi-strauss(26). No seu trabalho, ele rejeita a visão

das ações sociais e instituições culturais como elementos que
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desempenham um papel e que têm como função contribuir para a
operação da sociedade como uma totalidade integrada e
coerente. Ele adota uma visão totalizadora para o estudo dos
fenômenos sociais, rejeitando a concepção da sociedade como
uma mera associação de individuos.

o estrutural imo toma emprestado de Durkheim(27) a visão
holistica da sociedade, segundo a qual esta não pode ser
deduzida a partir da soma de comportamentos individuais para
dai especular sobre a existência e a natureza das instituições
sociais, assim como da própria sociedade. Em primeiro lugar,
deve-se considerar a existência de normas, regras, valores e
ideologias, para que a partir desses elementos possamos tirar
conclusões sobre a lógica e motivações das condutas
individuais. É o todo que deve

explicar a parte, pois a existência social tem um plano
independente, com regras e dinâmica próprias.

Então, podemos afirmar que o estruturalismo tem uma
postura globalizante, na qual os fatos sociais são realidades
independentes de outros planos da existência humana, são
solidários e nr'o podem ser estudados como fatos isolados.
Estes devem ser analisados a partir de uma totalidade, como um
sistema, devendo ser vistos nas relações de uns com outros.
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Estas posturas são adotadas no estudo dos sistemas de
casamento de algumas tribos australianas, desenvolvido por
Levi-strauss(28) , onde pode-se observar que marido e mulher
são determinados por meio de categorias sociais
préestabelecidas e não por meio de escolhas individuais. Isto
é, a sociedade cria a interdição colocando o positivo e o
negativo. No caso, o positivo é a programação do matrimônio e
o negativo é o incesto, que diz com quem não pode-se casar. Ao
relacionar o explicito (positivo) cornoimplicito (negativo),
descobre-se um novo modo de equacionar socialmente o incesto,
transformando-o em algo positivo. Esta inversão ou
transformacão do implicito em explicito e do negativo em
positivo é um dos traços distintivos da análise estrutural, já
que levou Levi-straUss(29) a interpretar o incesto como um
mecanismo positivo da ação social, pois evita-se o incesto
através da imposição da sociedade de quem deve casar-se com
quem.

Outro aspecto de destaque no estruturalismo é a negação
da concepção da história e ao tempo enquanto história, corno
urna posição privilegiada para a compreensão dos fenômenos
humanos. Para Levi-strauss(30) , a história é importante, mas
deve ser relativizada a partir de dois problemas muito
importantes. O primeiro refere-se â diferenciação entre tempo
e hist6ria, ou seja, todas as sociedades vivem no tempo e numa
temporalidade que passa, mas nem todas utilizam e elaboram
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socialmente uma mesma noção de tempo. Em sociedades tribais,
a noção de tempo é aquela que concebe a temporalidade como
algo clclico como uma dimensão externa aos fenômenos
sociais, os quais são apenas renovados e gastos pelo tempo,
nunca por ele transformados. No pensamento ocidental predomina
a visão de tempo enquanto história. Então, podemos deduzir que
a "história" de um sistema tribal é complicada, devido a que
a duração e o acontecer não existem como pontos de partida
para transformações sociais. Nestes casos, o sistema é

concebido como imutável historicamente. o segundo problema
relaciona o tempo com a questão das unidades de análise que
devem ser tomadas como foco ou centro de temporalidade. No
nosso caso, as noções de história têm a pressuposição de que
possuem um sujeito indiscutlvel, tais como os grupos que
controlam o poder polltico e econômico. Mas, quando se está
diante de uma sociedade diferenciada da nossa, onde não se
sabe ao certo quais são os grupos ou categorias realmente
básicas, a aplicação desta percepção fica invalidada.

Por isto, um dos postulados teóricos básicos é a
equivalência das categorias tempo e espaço enquanto categorias
de entendimento e fontes de elaboração de estudos sociais.
Deste modo, sincronia, diacronia, estrutura e história devem
conviver lado a lado como modalidades complementares que
buscam a intregração da variedade social entre os homens. Se
a história tudo integra num plano temporal, o eixo do espaço
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e da sincronia permite uma outra integração, agora no plano de

uma combinat6ria de transformações e relacionamentos entre uma

série finita de elementos que não se transformam. t aqui que

devemos buscar a noção de inconsciente de Levi-Strauss, pois

é o plano onde existem todas as potencialidades e onde todas

as possibilidades podem existir dentro de certas regras
espec~ais.

Estas colocações o levam a ver a cultura como a expressão

dos processos psicológicos inconscientes. Assume que a mente

humana têm embutida repressões através das quais ela estrutura

seu conteüdo psfquico e ffsico e, ã medida em que estamos

inconscientes destas estruturas, podemos chamá-las de "infra-
estrutura inconsciente".

Sendo a cultura a manifestação da infra-estrutura incons-

ciente, é ela que revela esse inconsciente. Então, estuda-se

a cultura para revelar as dimensões universais secretas da

mente humana. A tarefa da análise estrutural é a de descobrir

a ordem das relações que torna um conjunto de pedaços

individualmente insignificantes, num todo compreensfvel, ou

seja, a estrutura. Esta resolve problemas com os sfmbolos,

idéias ou categorias, os problemas da aplicação destes no

mundo social, assim 'como, com as implicações das aplicações.
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o estruturalismo tem tido pouco desenvolvimento na

análise organizacional. Nos trabalhos de alguns te6ricos que
têm desenvolvido abordagens psicodinâmicas para o estudo das
organizações, têm adotado posturas estruturalistas, onde as
formas e práticas da organização são vistas como projeções dos
processos inconscientes e são analisadas através da interação
dinâmica entre o processo inconsciente e suas manifestações
conscientes.

A aplicação desta perspectiva ao estudo das organizações
nos levaria a perguntar-nos, por exemplo, que problemas
soluciona a hieraquia dentro das organizações ou o que os
modelos de organização revelam sobre a mente humana. Também
nos leva a criticar a maioria das análises organizacionais,
pois estas tendem a ocupar-se com o nivel superficial, ou
seja, com os elementos conscientes. Por exemplo, a estrutura
formal da organização pode ser vista como um conjunto de
normas que os participantes e pesquisadores usam para explicar
o comportamento em certos contextos, os quais são
racionalizados e legitimados em termos da estrutura formal da
organização , o que é um mito. Por estes motivos, o modelo
estruturalista separa a experiência do fenômeno a partir da
realidade básica que dá origem a formas particulares de
organização social, pelo qual o pesquisador terá que penetrar
o nivel superficial de aparências e tentar revelar os
fudamentos objetivos do sistema social.



Turner(31) têm tentado aplicar de forma expllcita uma
análise estruturalista, derivada de Levi-Strauss(32) , na
análise de organizações complexas, já seja, para entender as
diferenças entre sistemas burocráticos e industriais e/ou para
diagnosticar conflitos organizacionais. Mitroff(33) , baseia-se
nos arquétipos de Jung(34) , antes que no estruturalismo de
Levi-strauss(35) , embora seu interesse seja em descobrir os
modelos estruturais que ligam o inconsciente da mente humana
com suas manifestações evidentes no sistema social. Mc Swain
e White (36), Gemmil (37) e Walter (38) prop·em-se entender as
práticas organizacionais eintermos da transformação da energia
inconsciente em formas como mentiras, fraudes, roubos,
conflitos e burocracia.

Os teóricos que trabalham nesta perspectiva, compartilham
o interesse por reconstituir a pesquisa da ciência social de
forma que inclua uma visão mais complexa da natureza humana,
que integre os processos inconscientes com os óbvios processos
conscientes.

3.6 - Apreciações.

O sentido de organização sugere coordenação coletiva e
ordem social, portanto, o interesse em buscar explicações para



!}
este fenômeno encontrou no conceito de cultura urnavasta fonte

inspiradora para dar respostas a estas inquietudes.

Corno mencionamos anteriormente, desta tentativa de

explicar o fenômeno organizacional surgiram 5 áreas de estudo,

derivadas da antropologia cultural, que procuram nestes

conceitos urna explicação. Estas 5 áreas podem ser divididas em

duas grandes correntes de pensamento, a funcionalista e a
interpretativa.

A corrente funcionalista é mais antiga, no sentido de sua

aplicação em estudos organizacionais a partir de uma

perspectiva cultural. Aqui encontram-se os estudos de

administração comparativa e cultura da organização.

A abordagem da administração comparativa e cultura da

organização tem um objetivo claramente normativo, procurando

diagnósticos através de análises comparativas, que subsidiem

a elaboração de estratégias de ação das organizaçães.

As hipóteses a respeito da natureza do mundo social, das

organizações e da natureza humana são similares, pois ambas

conceituam a organização como organismos que subsistem dentro

de um meio ambiente que lhes exige um comportamento

determinado. Assumem também, que o mundo social se expressa em
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relações contigênciais gerais e eventuais entre seus elementos
permanentes e esporádicos.

Na administração comparativa, a cultura do meio ambiente

é a que determina a da organização; já em cultura da

organização é vista como o resultado dos processos simbólicos

que se dão dentro desta. Em ambas acredita-se que as

organizações e culturas podem ser conhecidas através do estudo

dos padrões de relações dentro e fora dos limites da
organização.

Como observamos, o caráter funcionalista destas duas

abordagens está explicito nos seus fundamentos. A cultura aqui

é vista como algo que a organização tem e serve a esta como

uma vantagem competitiva que a habilita a subsistir no seu

meio ambiente. Para conseguir este propósito, as objetivações

culturais deverão ser manipuladas para comunicar eficazmente

os objetivos que a cúpula administrativa persegue, mas tendo

o cuidado necessário para que seja da forma mais sutil

possivel. Podemos então concluir, que a cultura é vista como

uma ferramenta altamente útil para administrar.

A corrente interpretativa representa um grande avanço na

concepção do que seja cultura, pois esta é vista como algo que

a organização é. Os teóricos que adotam esta linha de pesquisa

desenvolvem uma analogia de cultura baseados nas abordagens da
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antropologia cognitiva, da antropologia simb6lica ou da
antropologia estrutural. Estas diferentes formas de conceituar
cultura, derivadas da antropologia moderna, são as bases para
as diferentes formas de análise organizacional.. Nesta
corrente, as organizações devem ser entendidas como culturas,
portanto, se adota a idéia de cultura como um recurso que
permite enfocar o estudo das organizações como fenômeno
social. Estas afirmações implicam que as organizações devem
ser entendidas e analisadas como aspectos expressivos,
simb6licos e uma concepção do mundo social. Procura-se
explorar o fenômeno organizacional como uma experiência
subjetiva, na qual se devem investigar os modelos que tornam
possível a atividade organizada.

Embora cada abordagem tenha interpretações diferentes
sobre a natureza da cultura, todos consideram a organização
como uma forma particular de expressão humana, diferente das
concepções que a vêem como máquinas ou organismos.

A cultura dá ao mundo social um status concreto menor,
pois este não é visto como que tenha uma existência
independente que é imposta aos seres humanos. O mundo social
é apenas um modelo de relações simbólicas e significados
mantidos através da interação humana. Portanto, a ação social
é possível graças ao consenso que existe nos significados das
experiências.
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Capítulo 4

o Que i Cultura Organizacional e a Abordagem Para Seu Estudo



Através de uma pesquisa bibliográfica exaustiva, tive a
oportunidade de conhecer diversos conceitos e abordagens,
propostas por vár ios autores, para estudar e desvendar o
paradigma cultural que se forma dentro das organizações. Foi
na obra de Edgar Schein(39) onde encontrei uma postura teórica
e metodológica bem fundamentada, a qual não se enquadra em
nenhuma das categorias derivadas da análise de smircich(40) ,
pois, como veremos, ele as considera implícita e explicitamen-
te; porém, dá prioridade a conceitos de sociologia, psicologia
de grupos, teorias de liderança e teorias psicodinâmicas.
Enfim, faz uma abordagem multidisciplinar ao tema.

Um dos objetivos deste capítulo é plantear a proposta de
Schein(4l), para posteriormente fazer uma análise de como se
enquadra nas categorias de Smircich(42). O outro ( mais
importante), é esclarecer as categorias conceituais que
orientam e sustentam a metodologia que será utilizada nos
trabalhos de campo.

4.1 - O Quê É Cultura Organizacional. Uma Definição.

Antes de desvendar as categorias conceituais que
sustentam a abordagem de Schein (43), transcreverei a definição
que ele dá para cultura organizacional.



"Cultura é a configuraç~o de premissas básicas
inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um dado grupo, 'ao
aprender corno lidar com os problemas de adaptaç~o externa e
integraç~o interna - que funcionam bem o suficiente para serem
consideradas válidas e ensinadas a novos membros cornoa forma
correta de perceber, pensar e sentir em ze Lação a esses
problemas" (44) .,

Esta def Ln í ção nos permite deduzir que o aprendizado
obtido ao lidar com os problemas de adapt.aç ão externa e
integraç~o interna, permitiram ao grupo desenvolver urnasérie
de premissas básicas que regem suas relações com o meio
ambiente ( externas) e com o grupo ( internas). Portanto, a
essência da cultura está plasmada nestas premissas básicas.
Mas, o grande problema para desenvolver o trabalho de campo,
ou seja, saber quais s~o e como operam, é que estas encontram-
-se no inconsciente dos membros do grupo, tornando-as "taken
for granted" ( urna coisa aceita de fato, como um dogma
inconsciente) .

As premissas são a essência da cultura, os valores e
artefatos são comportamentos observáveis destas, cornoveremos
na descrição a seguir.

Os artefatos s~o os elementos culturais mais fáceis de se
perceber, pois conformam o meio ambiente flsico e social.
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Podemos observar a evolução tecnológica, seu jargão técnico ou

linguagem, o espaço flsico, comportamento e produção artlsti-
ca.

o significado destes artefatos é o que na antropologia

cultural chama-se de antropologia simbólica ou análise

semi6tica da cultura. O maior problema está em configurar o

significado desses slmbolos, isto é, que premissas básicas ou
valores podemos inferir deles.

Os valores, usualmente, provêm das convicções que o llder

e/ou fundador tem sobre a natureza da realidade. À medida que

o grupo defronta-se com uma nova tarefa, problema ou

acontecimento que requer uma resposta do grupo, o llder e/ou

fundador proporá uma solução para encarar o desafio. Esta

solução terá o status de um valor, já que precisa de aprovação

social. Se a solução funciona e o grupo a compartilha, o valor

começa a passar por um processo de transformação cognitiva,

tornando-se uma crença e, por último, uma premissa. Portanto,

quando esses valores tornam-se "TAKEN FOR GRANTED", convertem-

-se, também, em premissas culturais inconscientes.

Quando a solução de um problema é orientada por um valor

ou intuição, e este resol ve o problema repetidamente, é

validado socialmente e torna-se "TAKEN FOR GRANTED". Isto nos
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leva a tratá-lo como realidade e a acreditar que a natureza
trabalha desta forma.

As caracterlsticas mencionadas são as das premissas
básicas, que são tão "TAKEN FOR GRANTED" que terão um sentido
único e homogeneizador para todos os membros da unidade
cultural na qual operam. Será inconceblvel para os seus
membros confrontá-las, debatê-las ou basear seu comportamento
em outras premissas.

Portanto, se pretende-se configurar o paradigma cultural
de uma organização, é necessário compreender e identificar
quais são as premissas básicas pelas quais o grupo orienta
suas atividades. Porém, esta tarefa é complexa devido a que os
membros não estão conscientes delas. Só através de um
cuidadoso e detalhado estudo dos artefatos, valores e da
história da organização, desenvolvido em conjunto entre alguns
membros com uma capacidade analltica apurada e um consultor
externo, será possivel inferi-las.

4.2 - Funções da Cultura.

Como mencionamos anteriormente, a função da cultura é

permitir ao grupo resolver seus problemas de adaptação externa
( meio ambiente) e de integração interna ( do grupo) e,
conseqüentemente, reduzir a ansiedade. As soluções desenvolvi-
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das para estes problemas são as que conformarão as premissas
básicas da unidade cultural. Para compreender estas funções,
uma análise histórica da vida do grupo desde sua formação até
o estágio atual é necessária.

o papel do lider e/ou fundador é fundamental no desen-
volvimento das premissas básicas, pois originam-se através da
sua definição da situação e suas premissas e valores utiliza-
dos para lidar com os dois problemas básicos.

A realidade externa está relacionada com sua sobrevi-
vência, o que incitará ao grupo, orientado pelo seu lider e/ou
fundador, a definir sua missão básica, tarefa principal ou as
funções do grupo. Para poder viabilizar o alcance destas, e
por conseguinte sua sobrevivência, será necessário a inte-
gração interna.

4.2.1 - Problemas de Adaptação Externa.

Estes problemas são os relativos ao ciclo que o grupo deve
ser capaz de manter com o meio ambiente, através do consenso
obtido nos aspectos a seguir.
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4.2.1.1 Consenso na Missão. Tarefa Principal. FunçÕes
Latentes e Manifestas.

Usualmente, a missão ou razão de ser de uma organização
ou grupo, provém do desenvolvimento de um conceito comparti-
lhado do seu problema básico de sobrevivência. Na maioria das
organizações, este problema básico deriva da sobrevivência e
crescimento econômico, o que implica fazer chegar aos
consumidores um produto ou serviço. Nas organizações de fim
social ou governamentais, a missão é diferente, mas deve ser
definida para garantir seu sucesso.

A busca de soluções para sobreviver implica na conside-
ração das oportunidades e limitações que o meio ambiente
oferece e se as limitações internas são maiores que as
exigências externas .

Se a missão é contrastada com a função da organização num
esquema mais amplo, veremos que esta tem múltiplas funções,
umas manifestas e outras latentes. As manifestas, por exemplo,
no caso de uma fábrica de carros, é produzir bons automóveis
que facilitem o transporte das pessoas. As latentes são:
retorno econômico, oferta de emprego, desenvolvimento
tecnológico, maior produção e vendas etc. Declarar abertamente
estas funções latentes pode ser contraproducente, mas elas são
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dominantes nas atividades da empresa, pois garantem sua
subsistência.

Portanto, a missão é a tarefa mais importante hierar-
quicamente, pois está relacionada com a sobrevivência; porém,
esta poderá mudar de acordo com as exigências ambientais. De
fato, a importância da definição acurada da missão pela sua
hierarquia, deixa claro que a solução desenvolvida para lidar
com esta tem o potencial de ser um elemento central da
cultura, já que o desenvolvimento de um conceito compartilhado
da missão é a que habilitará ao grupo a sobreviver em seu meio
ambiente e orientará a definição de metas e meios para
alcançá-la.

4.2.1.2 - Consenso Nas Metas Operacionais Derivadas da Missão.

O fato de existir consenso na missão principal, não
implica necessariamente que as metas que os membros do grupo
derivam desta sejam as mesmas. Para que um consenso sobre as
metas seja possível, o grupo precisa desenvolver uma linguagem
comum e premissas compartilhadas a respeito das operações
necessárias para pôr em prática a missão. Isto é, desenhar e
vender um produto ou serviço dentro de um tempo e custo
determinados. Na organização, diferentes grupos podem derivar
da missão metas divergentes no grau de abstração e em
horizontes de tempo. Por exemplo, a nossa missão é produzir
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bons autom6veis que facilitem o transporte das pessoas, porém,

as metas derivadas desta afirmação podem variar muito, podendo

ser : obter um retorno sobre o investimento em dois anos,

através da venda de um modelo barato e econômico, apoiado numa

estratégia de marketing de propagandas exaustivas em TV e

revistas populares. Outra poderia ser: obter um retorno sobre

o investimento em dez anos, através da venda de um modelo

barato, outro intermediário e outro caro, sendo que trinta por

cento dos lucros serão destinados ao desenvolvimento de novos
produtos.

Já que estas diferenças podem surgir, somente quando se

atinge um consenso nestas e solucione o problema repetida-

mente, poderemos ver as metas da organização como elementos
culturais.

4.2.1.3 - Consenso nos Meios.

Para que o grupo possa trabalhar em prol da sua missão,

deverá haver consenso nos meios pelos quais as metas serão

atingidas. Da forma em que se desenhará, financiará, cons-

truirá e venderá um produto ou serviço, surgirá o estilo da

organização, divisão de trabalho, desenho das tarefas,

estrutura da organização, sistemas de recompensa e incentivos

e sistemas de controle e informação. Tudo isto se tornará

parte da cultura, se houver consenso em seu uso, passando a



ser vistos como os meios para se atingir as metas organizacio-
nais.

Os meios empregados para viabilizar o produto ou serviço,
também permitirão definir os limites do grupo e as regras de
inclusão. Por exemplo: a organização acha que o mercado
precisa de um carro fabricado com material plástico de alta
tecnologia. Os meios para alcançar isto serão obtidos através
de um processo tecnológico desenvolvido por engenheiros, o
qual acarretará maior status às funções e membros relacionados
a esta área.

Para se atingir as metas organizacionais é necessário
conformar uma estrutura dentro do grupo que viabilize seu
alcance. Isto é, a forma em que as tarefas, papéis e recursos
são alocados, refletirão as intenções do fundador para com o
exterior e a dinâmica interna dos membros.

Os sentimentos a respeito do espaço físico e propriedade
têm bases biológicas. Portanto, a divisão de trabalho e a
alocação de vários tipos de papéis são uma extensão da
propriedade física, pois implica diferentes status, acesso a
recompensas e certos privilégios. Então, os critérios pelos
quais são alocados os papéis não só formam um meio para
cumprir as tarefas, mas também resolvem os acontecimentos
internos do grupo.



4.2.1.4 - Consenso nos critérios Para Me~ir Resulta~os.

Deverá existir consenso em como julgar sua própria

performance com a finalidade de poder tomar medidas corretivas

que permitam melhorar o desempenho, se este não for o

esperado. Se não,há consenso nisto, qualquer ação conjunta

para remediar ou melhorar a situação será impossível.

o fato de mudar a forma de avaliar os resultados não
implica numa mudança

media-se o desempenho
cultural. Por exemplo: antigamente

através do grau de satisfação do

consumidor, e hoje pretende-se avaliá-lo através da quantidade

de unidades vendidas. Isto é apenas urna nova forma de medir o

desempenho, pois, se não ocorreram mudanças na missão, metas

e meios, poucas coisas mudaram. Por outra parte, deverá haver

consenso nos critérios pelos quais a informação é levantada.

4.2.1.5 - Consenso nas Estratégias ~e Reparo e correção.

Como atuar quando mudanças são necessárias para continuar

crescendo ou garantir a sobrevivência é urna área de consenso

crucial, a qual permitirá à organização atuar com eficiência
nesses casos.
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As crises organizacionais geralmente permitem revelar

quais são as premissas e valores mais profundos, especialmente
aqueles que refletem elementos relativos à integração interna.
Fora este aspecto, nestes momentos também é possível construir
outros itens culturais. Por estes motivos, é importante
analisar esta área, entendê-la e tentar administrá-la.

4.2.2 - Problemas de Integração Interna.

Há dois aspectos essenciais e simultâneos para podermos
afirmar que há um grupo. Um é o surgimento e manutenção de
relações entre um conjunto de indivíduos que estão fazendo
alguma coisa em conjunto; outro é alcançar com sucesso aquilo
que estão fazendo.

A função de adaptação externa é a que mantém o grupo
unido, o que é diferente do processo de criar aquela união ou
intimidade que habilita ao grupo a realizar coisas que
indivíduos sozinhos não conseguem.

A cuItura resultante será conformada pelos acontecimentos
ocasionados pelos processos de adaptação externa e pela
maneira de constituir-se e manter-se, quer dizer, seus
processos de integração interna, através do consenso obtido
nos itens a seguir.



4.2.2.1 - Linguagem e Categorias Conceituais Comuns.

Os membros do grupo deverão estabelecer um sistema de
comunicação e linguagem que lhes permita organizar as
percepções e pensamentos sob o mesmo ponto de vista. Isto lhes
assegurará a mesma interpretação, habilitando-os a atuar
coordenadamente e, conseqüentemente, reduzir a ansiedade.

Se não há consenso nos sistemas que operam dentro das
categorias, haverá falhas na comunicação devido à falta de
consciência de que estão levantando premissas diferentes a
respeito das categorias de significados. Por exemplo : se uma
pessoa acha que "alta qualidade" refere-se ao material
empregado na manufatura de um produto e outra ao desempenho
deste, existe uma falta de consenso no sistema de categorias.

Outro problema que pode se dar, é que duas hip6teses a
respeito de um mesmo assunto não sejam esclarecidas e ambas
fiquem operando. Isto causará graves problemas na tentativa de
ações conjuntas e denotará que a cultura ainda não está
formada, já que há subgrupos nos quais operam hip6teses
distintas. Dentro destas categorias conceituais há uma série
de valores, os quais o líder e/ou fundador tenta passar, sendo
o maior responsável pela formação destas. Linguagem e
categorias conceituais comuns são necessárias para qualquer
consenso a ser estabelecido, porém, este também será neces-
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sário nos conceitos básicos e premissas, já que é uma pré
condição para poder comunicar-se. Por outra parte se desen-
volve uma linguagem consensual para diferenciar-se e identi-
ficar-se, formando um jargão próprio.

4.2.2.2

Inclusão.
Consenso nos Limites do Grupo, critérios Para

Deve haver consenso na percepção de quem está dentro ou
fora do grupo e os critérios aplicados nestas decisões. Não
poder autodefinir-se, nem definir suas fronteiras, não permite
ter uma identidade, nem permitirá aos novos membros desenvol-
ver suas atividades se estão inseguros de sua inclusão como
membros.

Os primeiros critérios de inclusão provêm do 11der e/ou
fundador, porém, à medida em que o grupo começa a trabalhar,
os critérios são testados, sendo que os sobreviventes
tornar-se-ão elementos culturais. O fato de· debater estes
critérios possibilita testar a missão, metas e meios, o que
mostra como elementos culturais são ao mesmo tempo criados,
articulados, testados e reforçados.

Quando a organização torna-se mais complexa devido à

interação com distribuidores, franqueados, vendedores e
outros, a definição de limites fica diflcil; porém, se há
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evidência de que certos critérios de inclusão são aplicados,

pode-se afirmar que existe uma unidade cultural.

4.2.2.3 - Consenso nos Critérios Para a Diferenciação de
Influência e Poder.

A distribuição de poder, influência e autoridade é um

aspecto crucial na formação e desenvolvimento das primeiras

atividades do grupo. A criação de regras para isto permite

canalizar e administrar a agressão.

o 11der e/ou fundador aplicará seus próprios critérios

neste processo, o qual envolverá um teste mútuo ao redor de

quem dará maior influência a quem e, ainda, quem procurará

determinada influência de quem. Porém, o ingresso de qualquer

novo membro implicará que a estratificação seja renegociada,
para poder encaixá-lo no sistema.

4.2.2.4 - Consenso nos Critérios Para Intimidade, Amizade e
Amor.

o grupo lida com os problemas de autoridade ao mesmo

tempo que com os de amizade, já que, assim como as relações de

autoridade canalizam a agressão, as relações de amizade o

fazem com os sentimentos de amor e sexo.
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A cultura, para assegurar a sobrevivência da sociedade,

cria papéis para cada sexo, sistemas de parentesco e regras

para amizade e amor, permitindo estabilizar relações e

assegurar os mecanismos de procriação. No âmbito da organi-

zação, sexo e procriação não são muito relevantes, a não ser

que se trate de uma organização familiar e a sucessão na

familia esteja envolvida, fato que refletirá as premissas

desta com relação à sucessão. Este aspecto acarretará um duplo

sistema de intimidade, um para os membros da familia e pessoas

de confiança e outro para o resto dos membros do grupo.

As premissas relativas a este aspecto não só refletirão

as do lider e/ou fundador, mas também as de outros membros
influentes.

4.2.2.5 - Consenso nos critérios Para Alocar Recompensas e
Castigos.

o sistema de sanções com seus castigos e recompensas

especificos e da forma como são aplicados, constitui um

aspecto característico da cultura da organização. Por outro

lado, o sistema de recompensas reflete outros temas culturais

importantes, pois uma recompensa adquirida é vista como uma

propriedade social, trazendo à tona algumas premissas quando

se identificam os comportamentos que são recrimináveis ou
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her6icos, e a forma pela qual são recompensados ou castiga-
dos.

4.2.2.6 - Religião e Ideologia: Consenso em Como Administrar
o Inadministrável e Explicar o Inexplicável.

Existem acontecimentos que fogem ao controle do grupo,
eventos misteriosos e imprevisiveis que provocam ansiedade.
Estes eventos que não podem ser explicados satisfatoriamente,
têm na religião uma fonte de respostas a estas situações,
assim como orientações e/ou linhas de ação para estes casos.
Geralmente, estas linhas de ação reforçam o que é considerado
her6ico e desejável e o que é pecaminoso e indesejável,
criando uma ideologia que se aq l.ut.Lna de forma coerente às
premissas relacionadas a respeito da natureza, da indole
humana, das relações humanas e da natureza da própria
sociedade.

A ideologia é útil para orientar as ações perante outros
grupos, o macroambiente e em situações misteriosas e dificeis
de administrar.

Nas organizações, eventos criticos da sua história e a
forma pela qual foram administrados, provocam o surgimento de
mitos e estórias derivados da aplicação de soluções que não
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têm bases técnicas nem l6gicas, fazendo com que surja uma
ideologia.

A ideologia talvez seja o componente consciente das
premissas que conformam a cultura, sendo que, se há estórias
que a sustentem, pode-se através destas inferir sua verdadeira
substância, assim como podem ser utilizadas para comunicá-la.

4.2.3 - A Função de Diminuir a Ansiedade.

Outra função da cultura é diminuir a ansiedade do ser
humano quando este defronta-se com incerteza ou sobrecarga
cognitiva. A cultura, quando torna-se uma realidade, reduz a
ansiedade inerente a qualquer situação, nova ou instável.

4.3 - Conteúdo e Níveis da Cultura.

Para poder compreender a cultura é necessário analisar e
discernir os aspectos mais profundos desta, o que também nos
permitirá deduzir os aspectos mais superficiais. Para poder
diagnosticar estes nlveis das categorias de análise, às
categorias mostradas a continuação são necessárias.



4.3.1 - Relação do Gênero Humano com a Natureza.

Este nlvel diz respeito às premissas básicas que
complementam a missão principal, sejam estas manifestas ou
latentes. Portanto, é um dos mais profundos nlveis de sua
orientação estratégica.

Por tal motivo, a organização deve ser hábil para definir
estas premissas de forma correta e avaliar constantemente se
estas continuam sendo precisas. Para que isto seja posslvel,
a organização deverá ter habilidade suficiente para obter
informações válidas, importá-las ao lugar correto da organi-
zação e, se for preciso, fazer mudanças necessárias na
estratégia, metas e meios e avaliar os resultados.

Estas premissas não só lidam com o aspecto de se a
organização é dominada ou submetida pelo seu meio ambiente,
mas, também, no que diz respeito a qual é o componente mais
relevante a ser tomado em conta. Este pode ser o tecnológico,
politico, econômico ou sociocultural. Estes aspectos, ao redor
dos quais as premissas se formam, conformarão a visão do mundo
da organização e, por conseguinte, serão um elemento central
da cultura.



4.3.2 - A Natureza da Realidade e Verdade.

As premissas relativas ao que é real e como isto se
determina, são muito importantes, já que mostram como o grupo
toma uma ação, como determina a informação relevante e quando
esta justifica a tomada de alguma decisão.

4.3.2.1 - Níveis da Realidade.

- Realidade Física Externa

São coisas que podem ser determinadas empiricamente,
através de testes objetivos ou cientificos. Por exemplo: para
poder determinar a resistência ao fogo de determinado
material, este deve ser levado a um forno a uma certa
temperatura. Isto permitirá avaliar sua resistência.

- Realidade Social

São matérias consensuais que não permitem testes devido
à sua abstração. Opiniões politicas, reencarnação e amor
eterno são um exemplo. Talvez possamos dizer que as premissas
a respeito da diferenciação de grupos sejam as mais importan-
tes.
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Dentro das organizações, muitas decisões são difíceis

pela falta de consenso relativo ao espaço a que pertencem (
físico ou social). Portanto, a organização deve ter premissas
compartilhadas a respeito do âmbito ao qual cada decisão
pertence, habilitando-a a tomar ações coerentes. Embora o
consenso deva ser no critério, isto não implica em que a
decisão seja consensual.

- Realidade Individual

Através da experiência individual, obtemos um aprendizado
que nos permite ver as coisas sob um determinado parâmetro ou
ponto de vista, tornando-se assim uma verdade absoluta. Quando
precisamos ou devemos chegar a um acordo neste nível, para
poder viabilizar algum tipo de ação conjunta, deveremos
articular a base atual da nossa experiência e tentar chegar a
algum consenso na experiência de quem queremos acreditar.

o que entendemos por estes três tipos de realidade é o
produto da interação social e, portanto, uma parte da cultura.
No que se refere à realidade física, as normas culturais têm
pouca importância; já na realidade social, as premissas
culturais são cruciais, pois a essência da cultura são aqueles
aspectos onde qualquer comprovação objetiva não é possível.
Portanto, uma definição social é a base correta para as
decisões.
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4.3.2.2 ~ Moralismo/Pragmatismo.

Trata-se de uma dimensão desenvolvida na Inglaterra para
estudar os valores dos administradores, a qual Schein (45)
adaptou para estudar organizações. A aplicação destas
dimensões às premissas que um grupo f az, nos permite ver
diferentes bases para definir o que é verdadeiro. Temos as
seguintes tipologias :

- Dogma puro, baseado na tradição ou religião.

- Dogma revelado, sabedoria baseada na confiança para com a
autoridade de bruxos, lideres formais, profetas ou reis.

- Verdade derivada de um processo racional/legal. Uma verdade
social não absoluta.

- Verdade que resiste a conflitos e debates.

- Verdade baseada no critério pragmático.

- Verdade estabelecida por métodos cientificos, tornando-se um
tipo de dogma.
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Estas dimensões, fora mostrar as bases pelas quais se

determina a verdade, podem ser relacionadas com evitar a

incerteza ou tolerância com a ambiguidade.

4.3.3 - Premissas a Respeito do Tempo.

Toda cultura tem premissas a respeito da natureza do

tempo e uma orientação com relação ao passado, presente ou
futuro.

Há culturas que vêem o tempo como monocrônico, isto é, um

espaço infinitamente divis1vel, o qual pode ser dividido em

compromissos e outras atividades, porém, dentro de cada

divisão só uma coisa pode ser feita. Outras culturas o vêem

como policrônico, um tipo de espaço definido mais pelo que é

feito e dentro do qual muitas coisas podem ser feitas ao mesmo

tempo. Algumas o vêem como c1clico, isto é, uma estação segue
a outra e assim por diante.

Os administradores que operam numa concepção c1clica e/ou

policrônica, lidam ao mesmo témpo com vários subordinados,

colegas e chefes, mantendo cada matéria em suspense até que

seja conclu1da. Valorizam-se mais as relações do que a

eficiência, portanto, a pontualidade ou rapidez não recebem

tanta importância como nas culturas que operam sob uma
concepção monocrônica.



As premissas sobre a concepção monocrônicaimplicam numa

organização do espaço fisico onde a privacidade e a eficiência

sejam possiveis, sendo recomendada para sistemas grandes e

situações que necessitem de ações altamente coordenadas. Já o

sistema policrônico requer áreas abertas, de fácil acesso e

conforto, que permitam longos periodos de contato, sendo

recomendado para organizações em formação e pequenos sistemas.

Deve também existir consenso nas unidades das medidas de tempo

( dia, mes, ano etc.) e na orientação com relação a este (
passado, presente ou futuro).

4.3.4 - Premissas a Respeito do Espaço.

Para que uma ação conjunta seja possivel, é necessário

que existam premissas compartilhadas no que se refere ao

significado de determinada posição de objetos fisicos num

lugar especifico e a posição espacial individual com relação

aos outros membros do grupo. Portanto, podemos dizer que o

espaço possui um sentido fisico e social, os quais, simboli-

camente, representam parte do grupo e a distância social
permitida.
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Toda cultura tem regras para definir o espaço, seja

através de paredes, sons, divis6rias e outros objetos f1sicos.
Gestos pessoais, como olhadas e a posição corporal, são usados
para simbolizar respeito pela privacidade.

Na maioria das organizações a alocação do espaço f1sico,
assim como seus componentes, simbolizam status, pois geralmen-
te os melhores lugares, a qualidade da mobIlia e decoração são
deixados para os nIveis hierárquicos superiores.

o meio ambiente visual e as insinuações feitas através da
posição e distância para definir situações e relações,
refletem valores e premissas que deverão ser consensualmente
aceitas para orientar-se espacialmente e facilitar as relações
interpessoais. Se isto não ocorrer, a comunicação e ações
conjuntas serão inviáveis.

4.3.5 - A Natureza da Índole Humana.

Em qualquer unidade cultural podemos encontrar premissas
relativas à Indole do ser humano, isto é, o significado de ser
"humano", que tipos de comportamento são inumanos e conformam
a base para ser expulso do grupo e quais são os nossos
instintos básicos. Por outra parte, derivadas dos aspectos
anteriores, há premissas que dizem respeito à capacidade de
aperfeiçoamento que o ser humano tem, isto é, nossa bondade ou
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maldade são inatas e temos que aceitar o que somos ou, com
esforço, tentaremos nos superar.

Dentro das organizações também existem premissas

relativas à índole humana, as quais refletem as do macrocon-

texto cultural; porém, a organização construirá ou, derivará
destas, as próprias.

Pelas características peculiares da índole humana é muito

difícil universalizar componentes, portanto, podemos dizer que

esta é muito variável. Esta variabilidade faz com que dentro

do grupo seja necessário desenvolver premissas consensualmente

compartilhadas, já que as estratégias da organização refle-

tirão estas. Por exemplo: os sistemas de controle são feitos

de acordo com as premissas a respeito da índole humana,

portanto, se estas não são compartilhadas, torna-se dif1cil
planejar um sistema coerente.

Freqüentemente, temos que estas premissas são derivadas

das do 11der e/ou fundador, as quais estão plasmadas nos

sistemas de controle, incentivos e recompensas.



1.1

4.3.6 - A Natureza da Atividade Humana.

Cada cultura possui premissas diferentes no que diz
respeito a corno atuar, as quais, conseqüentemente, refletem
premissas a respeito da indole humana e da relação da unidade
social com o meio ambiente. Basicamente, há três tipos de
orientações que englobam concepções e premissas diferentes com
relação à natureza da atividade humana :

- Doinq Orientation, assume que o meio ambiente pode ser
controlado e manipulado. Tem uma orientação pragmática perante
a natureza da realidade e acredita na capacidade de aperfeiço-
amento do homem.

- Beinq orientation, oposta à anterior, acredita que o ser
humano é subserviente à natureza, portanto, já que não podemos
inf 1uenc iá-la, devemos conformar-nos com aqui lo que possuimos.

- Beinq in Becominq orientation, é urna terceira orientação,
encontrando-se entre a primeira e a segunda; assumindo que o
individuo através do controle, meditação e imparcialidade dos
sentimentos e funções corporais conseguirá alcançar harmonia
com a natureza, implicando em autodesenvolvimento e auto-atua-
lização com o intuito de alcançar o máximo de seu potencial.
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A orientação da atividade também estâ relacionada com

premissas relativas A natureza do trabalho e às relações entre

trabalho, fam1lia e interesses pessoais, no sentido do que

seja prioritârio na unidade cultural. Isto é, o trabalho é

prioritário, ou a fam1lia o é, e.assim por diante. Se não há

consenso nestas premissas, as frustrações e falhas aparecerão.

Por outra parte, o papel dos sexos, relativo ã natureza ~o

trabalho, também deve ser examinado, uma vez que a orientação

da atividade também está relacionada com isto.

Dentro da organização, as premissas relativas à orien-

tação da atividade fundamentam a forma de como se tomam
decisões.

4.3.7 - A Natureza das Relações Humanas.

Em todas as culturas, com o intuito de que o grupo se

sinta seguro e confortável, há premissas relativas ã maneira

adequada de inter-relacionar-se. Estas referem-se ã natureza

do grupo e o meio ambiente que se forma.

Estas premissas solucionam problemas de poder, hierar-

quia, influência e intimidade, amor e relações de amizade.

Portanto, refletirão e serão congruentes com as relativas ao

meio ambiente, índole humana e à natureza da realidade e

verdade. Por outro lado, podemos caracterizar as unidades
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culturais pelo tipo de relação interpessoal que é incentivada.

Existem as culturas individualistas (E.U.A.), outras "colate-

rais" ou de "cooperação mútua" onde o grupo é mais importante

que o indivIduo (Japão) e "lineares", as quais dão ênfase a

hierarquia e tradição (América Latina).

Ao nIvel organizacional, as premissas sobre as relações

são derivadas da macrocultura, porém, são negociadas,

elaboradas e diferenciadas através da influência do lIder e/ou
fundador.

Vários autores têm proposto diversas tipologias para

caracterizar os tipos de premissas que orientam as relações

humanas. Estas concentram-se na caracterização .do grau de

participação, grau de absolutismo da autoridade ou pelos

papéis das relações num sistema soc í.a.I .

Como sempre, para que a organização consiga desenvolver

suas atividades de forma coordenada, será necessário que haja

consenso entre estas e outras dimensões.



4.4 - Paradigma Cultural - Conjunto de Premissas
Inter-Relacionadas.

Um aspecto primordial na análise das premissas que operam
na organização, está no grau pelo qual estão interligadas num
paradigma homogêneo e coerente. Se não há ordem ou consistên-
cia, podemos afirmar que a cultura ainda está em formação ou
que há subculturas em conflito.

'BlIOIE \ ;\Â' L A. BOEDECKER
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Capítulo 5

Teorias Sobre a Formação Cultural



Segundo Edgar SChein(46) , a teoria sociodinãmica ou como
os membros do grupo interagem entre si; as teorias de
liderança ou como os fundadores, lideres e proprietários
inculcam e passam suas premissas ao grupo, e a teoria de
aprendizagem com os modelos que tratam de aprendizagem
cognitiva e redução da ansiedade ou por que algumas soluções
estabilizam-se e outras desaparecem, oferecem explicações
teóricas sólidas sobre como se dá a formação da cultura num
grupo.

5.1 - Teoria Sociodinâmica.

Este campo teórico baseia-se no estudo de por que um
grupo de pessoas desenvolve uma visão compartilhada de um
problema, assim como de sua solução. As experiências feitas em
grupos T e grupos de terapia, têm facilitado o entendimento do
conceito de compartilhar e os mecanismos de aprendizagem
envolvidos na adoção de uma solução, os quais são requisitos
básicos para a formação de uma cultura.

o primeiro passo desta análise requer a compreensão de
como uma pessoa passa a sentir-se parte do grupo e como
resolve o conflito entre ser absorvido pelo grupo ou perma-
necer autônomo. Desta percepção provém a observação que define
os problemas de adaptação e integração interna, pois cada
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pessoa que entra num grupo em formação vê os outros membros
como seu meio ambiente externo.

5.1.1 - Necessidades In!!!viduais Versus os Interesses do

Grupo.

Dentro do contexto social, o individuo tem três neces-
sidades básicas a preencher :

- Inclusão e Identidade

Quando o individuo defronta-se com a participação num
novo grupo, precisa
identidade ou papel

saber se está dentro ou fora, e sua
dentro deste. Enquanto isto não for

possivel, se sentirá preocupado e ansioso.

- Controle, Poder e Influência

Derivado das necessidades primitivas de controlar o meio
ambiente e seu espaço, o individuo precisa de um certo grau de
influência e controle.

- Aceitação e Intimidade

Fora a necessidade de LncLusão , o individuo precisa
sentir-se aceito e pertencer mais intimamente ao grupo.
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Na medida em que estas necessidades básicas são preen-
chidas, podem ser uma fonte de ansiedade e preocupação, quando
contrariadas, e/ou de energia positiva quando satisfeitas.

A primeira experiência de compartilhar vem quando os
individuos descobrem que os outros também sentem-se ansiosos
e alienados, e que podem preencher suas necessidades indivi-
duais pertencendo
atenção no grupo

ao grupo e, portanto, centralizar sua
como uma entidade com necessidades e

identidade próprias. Estas características deixam claro que,
dentro do grupo, novas identidades deverão se conformar e
aceitar para habilitá-lo a desenvolver sua cultura.

5.1.2 - rndividual Coping styles •

.Cada grupo desenvolve sua cultura particular, na qual,
fora os fatores meio ambientais, a complexa interação dos
individuos envolvidos e as circunstâncias são a base distin-
tiva desta. As teorias da personalidade, que lidam com as
necessidades básicas comuns, são úteis para compreender a
formação do grupo.

5.1.2.1 - Emotional Coping styles.

Todos temos problemas e a necessidade de administrar e
canalizar nossos sentimentos de agressão e amor. A forma de
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fazê-lo varia de pessoa para pessoa, sendo posslvel identi-
ficar três tipos

- Lutador Vigoroso

Este tipo de pessoa lida com a ansiedade, interagindo
ativamente com os membros do grupo através de brigas,
competindo, 'controlando, desafiando e resistindo aos outros
membros com a finalidade de encontrar sua identidade.

- Prestativo Amigável

t abertamente terno e afetuoso, porém, se houver ou não
agressão, sente-se inconformado. Tenta achar sua identidade e
luta contra a ansiedade, aproximando-se dos outros membros e
sustentando, ajudando e inclinando-se para o lado da autorida-
de.

- Pensador Lógico

Sente grande desconforto em manifestar emoções, procu-
rando refúgio e conforto nos procedimentos, regras e proces-
sos. t passivo com relação ao que acontece no grupo, retrai-se
e/ou promove processos não emocionais, tais como elementos
formais de trabalho e relacionamento.

Devido à necessidade formal que o grupo tem de desen-
volver um trabalho conjunto, esta interação entre os membros
permite que descubram mutuamente as suas caracterlsticas e
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como adaptar-se a estas. Este trabalho conjunto faz com que o

grupo desenvolva premissas culturais e artefatos, como uma

linguagem especIfica, a qual lhes permite entender-se e
aceitar-se.

Dentro de cada grupo é necessário que existam pessoas com

estes estilos diferentes, pois as experiências desenvolvidas

nas oficinas de treinamento demonstram que o grupo depara-se

com diferentes necessidades operacionais que enquadram-se em

um ou outro desses tipos. Porém, estes estilos não explicam

como o grupo se organiza para trabalhar em conjunto e passam

a compartilhar premissas. A seguir, modelos das pautas de como
isto ocorre.

5.1.2.2 Graus de Conflito Intrapsíquicos ao Redor de
Acontecimentos Emocionais.

Dentro de cada grupo haverá membros que tenham diferentes

graus de conflitos intrapsIquicos, ou seja, mais ou menos

ligados à administração dos sentimentos de amor e agressão. O

grau de conflito desses sentimentos, é decorrente da experiên-

cia com os pais, no sentido de corno, no caso da agressão, a

dependência e independência f6i administrada; e no caso do

amor reflete a aceitação e rejeição por parte dos pais, já que

estes podem ser uma fonte de gratificação e/ou frustração.
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Esta projeção, sobretudo do papel da mãe, na adminis-
tração destes sentimentos, na organização tem sua contraparte
quando descobrimos que nosso chefe tem aspectos bons e maus.
No grupo, este mecanismo evidencia-se no problema em estar
muito dentro ou muito fora do mesmo, o qual pode ser visto
como uma recapitulação simbólica da relação com a mãe.

Então, sabemos que o fato de ser ou não aceito num grupo
envolve elementos conscientes e inconscientes. Estes manifes-
tam-se numa avaliação racional da situação e na identificação
irracional, projetada pela necessidade inconsciente de suprir
os vácuos individuais com as caracterlsticas de outras pessoas
no grupo. Quer dizer, personalidades diferentes complementan-
-se, pois suprem as deficiências individuais.

Este racioclnio nos leva a discernir que, dentro do grupo,
existirão membros em conflito com as relações de autoridade e
outros com as de amor. Porém, deverão haver membros que gozam
de um certo equillbrio nestes aspectos, os quais ajudarão o
grupo a se afastar das áreas problemáticas.

5.1.2.3- Estilos Cognitivos.

As variações existentes nos estilos cognitivos devem-se
ao fato de que as pessoas têm um background cultural dife-
rente, portanto, premissas diferentes.
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De Jung(47) podemos tirar um marco te6rico que nos
permite analisar este fenômeno de forma acurada, pois tomou em
conta tanto os componentes cognitivos como os emocionais. Do
lado cognitivo, temos a preferência que a pessoa desenvolve
para assimilar informação do meio ambiente, a dimensão
"intu.ição" vs. "sensação"; e a forma de lidar com a infor-
mação, uma vez que foi assimilada, a dimensão "pensando" vs.
"sentindo" e a dimensão "percebendo" vs. "julgando".

A pessoa "intuitiva" acredita que a melhor forma de
obter informação é através de recursos psíquicos; já o.
"sensitivo" dá preferência às fontes de informação externas.
O "pensador" processa a informação por meios 16gicos e
procedimentos formais; o "sentimental" acredita em impulsos e
respostas emocionais como base para decisões. O "perceptivo"
toma decisões após examinar todos os aspectos da situação; o
"julgador" toma decisões rápidas para analisar o próximo
problema de imediato. Cada vez que nos defrontamos com uma
nova situação, tendemos a conformar nosso entorno social de
acordo com nosso estilo cognitivo, processo que se dá
inconscientemente.

Mitroff(48) fez uma adaptação dos arquétipos jungianos
para aplicá-los ao nível organizacional. Estes são : buro-
crático ( sentindo / pensando ), matriz P. e D. ( intuitivo /
pensando ), familiar ( sentindo / sentimentos) e orgânico /
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adaptativo ( intuitivo / sentimento). Cada tipo representa o
mundo que a organização acredita existir.

5.1.3 - Acontecimentos Sociodinâmicos no Grupo.

Os grupos, devido às suas caracteristicas evolutivas,
podem ser analisados como uma unidade, aspecto necessãrio para
identificar as forças mais sutis que influenciam a formação
cultural.

5.1.3.1 - Trabalho e Emotividade.

Estados de ânimo regressivos ocorrem no inicio da vida do
grupo devido aos altos graus de ansiedade, os quais, conse-
qüêntemente, trazem ambivalência e identificação projetada.

Bion(48) constatou que, num dado momento, o grupo pode
estar racionalmente envolvido no seu trabalho, porém, de um
momento a outro, é tomado por estados emocionais regressivos
conjuntos, como os do começo ..Notou-se que o grupo, nesse
momento, é como se estivesse operando sob uma premissa que se
enquadra nas necessidades emocionais do momento. A maioria
destes estados emocionais e as premissas que os sustentam foi
identificada.
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A PREMISSA DA DEPEND~NCIA é o primeiro e mais importante

sentimento compartilhado em qualquer grupo. Quando ele não
consegue desenvolver suas atividades, voltará a um estado de
dependência sobre a figura do 11der como se este fosse o único
capaz de contornar a situação. O grupo envolve-se na procura
de uma pessoa que dê segurança e proteção, porém, as probabi-
lidades de encontrá-la são nulas, o que provocará a volta do
grupo ao trabalho ou a adoção de outra premissa regressiva
para lidar com a ansiedade resultante.

Outra PREMISSA é a de BRIGA/VOA. Esta caracteriza-se por
pânico e raiva ocasionados pelo fracasso na procura de um
11der. Esta premissa diz que o grupo deve preservar-se e
proteger a si mesmo através de brigas ou do afastamento de
alguém. Caracteriza-se por sentimentos anti-racionais e a
necessidade de tomar uma ação de imediato. Outro aspecto
marcante deste estado é a sensação de ameaça e mobilização
para a ação.

O grupo atuará simbólica e/ou impulsivamente, desafiando
a autoridade ou rejeitando o mau 11der ou com um abandono
massivo do grupo. Qualquer que seja a atitude tomada, o fato
de ter atuado coletivamente através de sentimentos, repre-
sentará para o grupo a primeira e mais importante ação
compartilhada. Esta ação conjunta definiu o grupo, pois todos
os que participaram são parte deste.



Por último, temos a PREMISSA DO PAR. Aqui, a atenção do

grupo volta-se à probabilidade de que através da união de dois

membros do grupo as coisas melhorem, seja através do surgimen-

to de um novo llder ou da solução dos problemas. Esta

expectativa positiva resulta de ter se superado conjuntamente

os problemas envolvidos nas duas premissas anteriores, porém,

este estado de euforia é passageiro, uma vez que o llder não
surge.

Subjacente à PREMISSA DO PAR, há outra mais profunda, a

da UNIÃO. Esta reflete um estado eufórico proveniente de uma

ação compartilhada, na qual o grupo acredita ser capaz de
enfrentar qualquer desafio.

Quando o grupo não está experimentando nenhum estado

regressivo e volta-se à necessidade de trabalhar, quer dizer

que está externamente direcionado e orientado à realidade.

Porém, se estados regressivos tomam conta do esplrito do

grupo, este volta-se para dentro, tentando fazer com que o

llder se afaste das funções formais do grupo.

5.1.3.2 - Estágios de Crescimento do Grupo.

Existem duas tendências válidas para analisar grupos; uma

concentra-se em estágios sucessivos de crescimento; e a outra
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mostra o grupo defrontando-se com acontecimentos emocionais

durante toda sua vida, mas não numa seqüência evolutiva. Ambas

são vAlidas, pois determinados acontecimentos são prioritArios

na formação do grupo, porém, estes acontecimentos provavelmen-

te ressurgirão em qualquer estAgio. Por isto, um modelo

paradoxal representa melhor a vida do grupo, onde conflitos e
oposições estão sempre presentes.

Os estágios são os seguintes:

- Estágio 1. Confrontação dos acontecimentos de dependência-
/autoridade.

O grupo, no seu início, deverA resolver os problemas de

liderança, poder e dependência para ter como resolver os

problemas de adaptação externa e integração interna. Será aqui

e a partir das soluções obtidas que as premissas mais

profundas se formarão, porém, se problemas relativos à

autoridade ressurgirem, as soluções serão testadas.

- Estágio 2. Confrontação dos acontecimentos de intimidade,

diferenciação de papéis e relações de amizade.

Quando o grupo acredita ter superado os problemas de

autoridade, esta ação conjunta os levará a cair na premissa da

fusão. Porém, o grupo deverá desenvolver uma percepção real de



"quem gosta de quem", "quem aceita quem", "quem fará o quê",
isto é, deverão ser negociadas as relações interpessoais e os
papéis a serem desempenhados. Esta tarefa, provavelmente
estará presente em toda a vida do grupo. As premissas que
serão construidas agora serão relativas à amizade e afeto.

- Estágio 3. Confrontação dos acontecimentos de criativida-
de/estabilidade.

Quando o grupo obtém um relacionamento estável, tanto
interna como externamente, defronta-se com o problema da
institucionalização e burocratização. Para que o grupo possa
continuar crescendo, deverá criar e inovar, porém, esta
necessidade desafia as soluções estáveis provocando ansiedade.
O problema aqui é conseguir manter a adaptabilidade sem
sentir-se ameaçado internamente.

- Estágio 4. Confrontação dos acontecimentos de sobrevivência
e crescimento.

Quando o grupo atingir sua maturidade descobrirá, através
de novas exigências do meio ambiente, se sua cultura ainda é
capaz de oferecer soluções aos novos problemas.



5.1.3.3 - Eventos Crlticos.

Através da história do grupo poderemos observar como ao
redor de eventos criticos, que envolveram altos niveis de
emocionabilidade e/ou redefinições cognitivas, os elementos
culturais se formaram, foram testados ou se tornaram expli-
citos. Os eventos criticos são acontecimentos que exigem uma
resposta do grupo em prol da sua sobrevivência e/ou integri-
dade. A natureza desta resposta envolverá uma posição, valor
ou linha de pensamento, a qual, se solucionar o problema,
tornar-se-á uma premissa consensualmente aceita e, em
decorrência, "TAKEN FOR GRANTED".

Estes eventos geralmente são esquecidos, porém, quando
são trazidos à memória e plasmam-se em estórias a respeito do
grupo, estas legitimam a cultura. Os lideres deverão usar
estas estórias para facilitar a compreensão das caracteris-
ticas do grupo do qual fazem parte.

Através dos esforços que o grupo faz para estabilizar seu
meio ambiente, surgem normas e padrões consensualmente
aceitos. Estes são orientados aos temas de inclusão, autori-
dade, intimidade e papéis, tornando-se a base da cultura. Os
eventos criticos dão a oportunidade de testar se as normas
estão operando. Se for o caso, estas serão a base para o
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fortalecimento das premissas fundamentais que dão suporte As
normas.

5.1.3.4 - Compreensão Compartilhada.

Quando algum sentimento particular, atividade ou
experiência é vista como de todos, estamos falando em
compartilhar. Para que isto seja possivel, no minimo, deve
existir um sistema de comunicação comum ou simb6lico. Os
seguintes tipos de eventos produzem a experiência de compar-
tilhar :

- Ansiedades Conjuntas

A descoberta de que os outros membros têm as mesmas
ansiedades e tensões.

- Respostas Emocionais Conjuntas

Descobrimento de respostas emocionais comuns a um
estimulo externo altamente provocante. Por exemplo um
desafio ( guerra, terremoto, enchente etc.).



- AçAo Conjunta Evidente

Uma ação conjunta para lidar com um estImulo emocional,
demonstra os limites fIsicos do grupo. Se a ação fIsica é

emocionalmente envolvente e os membros reconhecem respostas
emocionais comuns ou ajudam-se mutuamente, a experiência de
compartilhar fortalece-se.

- Liberação Emocional Conjunta

Trata-se de atividades conjuntas que tenham significados
simbólicos comuns e liberação emocional, tanto positiva como
negativa, associadas com ela. Por exemplo : ganhar uma grande
concorrência, vencendo outras empresas do ramo, incrementa o
nlvel de compartilhar.

- Regressão Emocional Conjunta

Atividades recreativas conjuntas (passear, tomar cerveja
etc.), aumentam o sentimento de compartilhar, já que houve uma
liberação conjunta das restrições sociais, uma regressão mútua
aos primeiros e mais intensos sentimentos e, assim, um grau
maior de automanifestação com os outros, tornando a todos mais
vulneráveis.
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o fato de compartilhar está presente na maioria dos
eventos -cr1ticoscom os quais o grupo se defronta, tornando-o
complexo. Quando dizemos que um elemento cultural é consen-
sualmente compartilhado, presumimos uma história de eventos
longa e intensa.

5.2 - Teoria de Liderança.

Para compreender como a cultura se forma e evolui, a
relação do l1der com o grupo e a personalidade e estilo deste
na formação do grupo, são essenciais e relevantes.

5.2.1 - Liderança e as Tarefas do Grupo.

Como fator comum nas teorias de liderança, podemos ver
duas funções fundamentais; as orientadas às atividades
externas, e as internas, orientadas ao grupo. Conclui-se
também que, provavelmente, dentro de um grupo serão necessá-
rios mais de um tipo de liderança devido a que uma pessoa,
querendo ou não, dará mais atenção a uma das duas funções.

Outros estudos trouxeram à tona três tipos de habilidade
que o l1der deve ter:

- Competência analitica (preocupação com a atividade externa) •



- Competência interpessoal, para construir e manter vários
tipos de relações e grupos.

- Competência emocional, para manejar as demandas emocionais
que o papel do administrador engloba.

Portanto, podemos observar que as funções do lider são
fundamentais ao processo da construção da cultura, já que está
diretamente envolvido em orientar as soluções para os
problemas de adaptação externa e integração interna.

5.2.2 - Liderança e Estilo do Grupo.

As premissas que o lider ou fundador aplica na solução
dos problemas básicos, determinará os estágios evolutivos do
grupo e seu estilo cultural. Porém, este poderá ter falhas no
seu estilo, tornando-o inapropriado às demandas do meio
ambiente externo.

Estudos têm demonstrado como estas falhas defensivas
podem resultar em organizações neuróticas, devido à incapa-
cidade de conceber acuradamente a realidade externa e interna,
orientando-se apenas por dados parciais, projeções e fanta-
sias. A seguinte tipologia desenvolvida por Kets de Vries &
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Miller{49}, mostra como a relação llder/subordinado pode levar
a adaptações neuróticas.

- Estilo Paranóico

Descrença e suspeita dos outros, o que leva a uma
preocupação obsessiva com inteligência, centralização do
poder, controle e vigilância externa e' interna excessiva,
ênfase na diversificação, clima de cinismo, conservadorismo e
precaução.

- Estilo compulsivo

Medo de eventos inesperados e/ou incontroláveis, o que o
leva a uma preocupação compulsiva por detalhes, perfeccio-
nismo, controles, procedimentos e pollticas formais, hierar-
quia rlgida, fixação em atividades estabelecidas e um clima de
dominação e submissão.

- Estilo dramático

Necessidade excessiva de chamar a atenção e impressionar
as pessoas, levando a uma preocupação narcisista, expressão
excessiva de emoção, exploração dos outros, decisões superfi-
ciais, tomada de altos riscos, estrutura organizacional pouco
clara ou processos que levam a constantes programas de mudança
e um clima de ambiguidade.



- Estilo Depressivo
Sentimentos de falta de esperança e de autoconfiança, que

levam a uma passividade fatal, extremo conservadorismo e uma

tendência a adaptar-se burocraticamente àquelas partes do meio

ambiente que são mais estáveis e menos ameaçadoras. Geralmente

há um vazio de liderança e um sentimento de culpa e autocensu-

ra por qualquer azar que a organização experimente.

- Estilo Esquizóide
Sentimentos de insatisfação com o que o mundo oferece e

pessimismo com relação a que a maioria das interações

eventualmente não funcionarão. Isto leva a um desinteresse e

a um vazio de liderança. O lider não lidera nem delega, porém,

desliga-se, sente-se alienado da organização e deixa as brigas

politicas seguirem seu curso. Não podem se desenvolver

estratégias de comum acordo e a organização confunde-se em
ajustes e inicios.

Estes tipos patológicos ilustram como a cultura emergente

será modelada pela personalidade do lider e/ou fundador do

grupo. As falhas deste dão bases para decifrar a cultura da
organização.



5.3 - Teoria da Aprendizagem.

Condizente com as propostas teóricas anteriores, é o fato
de que a cultura se aprende; portanto, um modelo evolutivo e
dinâmico de aprendizagem é necessário para entendê-la. O
processo de aprendizagem é complexo e envolve o aprendizado de
padrões de comportamento vislveis, cognições e emoções.
Paradoxalmente à aprendizagem cultural, está o fato de que
quando um tipo de ansiedade é reduzido,.outros surgem.

Existem dois tipos de mecanismos d~ aprendizagem que,
embora estejam interligados, têm bases motivacionais,
mecanismos de aprendizagem e conseqüências diferentes para a
estabilidade do que é aprendido. Estes são

5.3.1 - Solução Positiva de Problemas.

O fato de aprender, implica no alcance de urnameta ou a
remoção de um sentimento perturbador. A solução encontrada
pode plasmar-se num tipo vislvel de comportamento, crenças ou
novas premissas relativas a um aspecto do mundo. Se estas
soluções resolvem o problema, poderão ser positivamente
reforçadas.
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As soluções encontradas serão repetidas sempre que o

mesmo problema volte, porém, se não funcionarem, novamente
serão abandonadas. Mas existe um fato curioso com relação ~s
soluções que funcionam esporádicamente. Em vez de serem
abandonadas, continuarão a ser usadas depois de parar
totalmente de funcionar por mais tempo que outra que sempre
trabalhou.

Para chegar a desenvolver um critério compartilhado, é
necessário que a solução se mostre confiável quando sua
aplicação é requerida. O conjunto de soluções relativas a
habilidades, solução de problemas, tecnologias e artes; assim
como cognições compartilhadas que o grupo desenvolve sobre si
mesmo, sua ideologia, racionalizações e suas visões do mundo
formam a cultura do grupo.

Quando estas soluções ficarem obsoletas, mesmo o grupo
percebendo, defensivamente ignorará a informação. Esta atitude
provém de um mecanismo maior de aprendizagem, conhecido como
o de evitar a ansiedade.

5.3.2 - Redução da Dor e Ansiedade.

Se o grupo reduz a dor e ansiedade com sucesso, está
utilizando outro mecanismo de aprendizagem, o aprendizado de
escape. Isto é, aprendemos a perceber, pensar, sentir e
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comportar-nos de acordo com as formas que atuam como meca-
nismos defensivos As situações que provocam dor e/ou ansiedade
devido A incerteza ou à sobrecarga cognitiva que provocam.

Os fatores motivacionais que provocam a busca de soluções
que evitem a incerteza, são sentimentos de apreensão e
desorientação cognitiva. Porém, na maioria das vezes, a fonte
de ansiedade é de origem desconhecida, forçando o grupo a um
aprendizado diflcil, de tentativa e erro. Mas, ao solucionar
o problema, a solução será repetida indefinidamente.

Este mecanismo provoca diversas fobias, pois as soluções
são paliativas, já que aprende-se a evitar a situação, porém,
os fatores que a ocasionam nunca serão conhecidos.

O aprendizado é automático se a resposta cognitiva evita
a dor e ansiedade. Mas I se a situação não se repete, a
capacidade da organização voltar a superar o problema com
sucesso ficará em suspense, provocando uma instabilidade
inconsciente.



5.4 - Tipos de Ansiedade.

5.4.1 - Ansiedade Existencial primária.

A incapacidade de decifrar e categorizar os diversos
estImulos que influenciam os sentidos e/ou provocam sobrecarga
cognitiva, são fontes de ansiedade. Esta ansiedade está
relacionada com as demandas do meio ambiente, as quais estão
relacionadas com a sobrevivência, por isto, aqui o sucesso
estará vinculado à habilidade para categorizar e predizer
eventos do meio ambiente, tais como perigos, alimentação,
lugar para proteger-se dos fatores climáticos etc.

o ser humano é capaz de tolerar um certo grau de
ambigüidade, o que o habilita a procurar novos estImulos e
novidades, porém, o meio no qual se está desempenhando, deverá
ser familiar e reconheclvel. Por outra parte, o sistema
nervoso do ser humano precisa, para seu bom funcionamento, de
uma tensão dinâmica, entre a sobrecarga e pouca carga. Porém,
nossa mente é tão complexa, que desenvolvemos sistemas
culturais nos quais a quantidade de variáveis e alternativas
que são processadas é infinita. Temos conhecimento também de
que a cultura é um instrumento necessário ao ser humano para
estabilizar cognições, sentimentos e comportamentos que
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protegem a mente humana de sobrecarga, ambigüidade e incerte-
za.

No momento do ingresso de um individuo a um novo grupo,

esta ansiedade não é experimentada, pois os diversos indivi-

duos trazem consigo categorias culturais e urna liguagem comum

proveniente de seu background cultural. Porém, ã medida em que

o grupo começa a operar, a ansiedade aparece devido a que o

único elo comum entre eles é a linguagem, pois as premissas a
respeito do mundo são diferentes.

Esta ansiedade também se dá pelo fato de ter que

administrar o compromisso consigo mesmo e com o grupo, baseado

nos sentimentos herdados da convivência com o grupo familiar,

onde é preciso aprender as regras para ser um membro aceito

sem restrições. O ser humano deve aprender a ser individualis-

ta sem prejudicar o grupo, sendo assim, cada grupo desenvolve

premissas relativas a este aspecto, porém, quando estas não

solucionam mais o problema, a ansiedade social é básica e
primitiva.

5.4.2 - Ansiedade Secundária Relativa aos Papéis.

Existem atividades que provocam ansiedade devido aos

perigos e riscos que estão envolvidos no seu desempenho. Por

exemplo: mergulhar, voar, trabalho com insumos perigosos etc.
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Dentro das organizações sempre vemos aspectos que são
controlados obsessivamente. Por exemplo: controle financeiro
excessivo com a finalidade de evitar este tipo de ansiedade.

Esta ansiedade pode ser confrontada com o intuito de
criar uma solução ainda mais acurada. Isto é possivel devido
a que conhecemos os riscos, podendo assim compensá-los e
minimizá-los. Já a ansiedade primária só pode ser reduzida
através de soluções culturais que sirvam como mecanismos para
evitá-la.

5.4.3 - Ansiedade Terciária.

o fato de desenhar mecanismos que evitem os dois tipos de
ansiedade mencionados anteriormente, provoca este outro tipo
de ansiedade. Como o desenvolvimento da cultura vive e se
forma em estágios diferentes, muitas vezes a última solução
contradiz a anterior. Uma reconstrução histórica poderá
mostrar as causas deste fenômeno, já que seria posslvel
descobrir o nivel e tipo da ansiedade envolvida no inicio. O
fato de se ter que aprender novas soluções também provoca
estas contradições.

Este tipo de ansiedade pode habilitar o grupo a promover
uma mudança cultural, mas a resistência defensiva da ansiedade
primária a dificultará.



Notas:

46 SChein, Edgar. Organizational Culture and Leadership. la.
edição, San Francisco, Jossey Bass inc. publishers, 1.985.

47 Mitroff, I•. Stakeholders of the Organizational Mind :
Toward a New View of Organizational policy Making. San
Francisco, Jossey Bass inc. publishers, 1.983.

48 Bion, W .. Experiences in Groups. London, Tavistock,
1.959.

49 Kets De Vries, M. & Miller, D .• The Neurotic Organization
Diagnosing and Changing Counter-Productive Styles of

Management. San Francisco, Jossey Bass inc. publishers, 1.984.



Capitulo 6

Como Surgem os Elementos Culturais. Estágios de Evolução do
Grupo. Observação de Experiências Práticas



As experiências dos training groups, no National Training

Laboratories, possibilitou a análise de situações onde os

eventos iniciais da formação da cultura são observados.

6.1 - Eventos Que Dão Origem à Formação do Grupo.

Estes podem ser

- Um acidente no meio ambiente. Por exemplo : um acidente de

carro, o qual provoque uma ação conjunta de um grupo de

pessoas na tentativa de resgatar os feridos.

- A decisão de uma pessoa em juntar um grupo com algum
propósito específico.

- Um evento anunciado ou experiência conjunta que atraiu um

número de pessoas ( origem dos grupos t ).

As experiências nos grupos t têm início quando um grupo

de indivíduos reúne-se sob a tutela de um orientador, o qual,

no começo, passa suas próprias premissas, valores e padrões de

comportamento para que o grupo possa começar. O grupo, neste

início, defronta-se com as interrogações relativas à finalida-

de e A tarefa que deverão desempenhar, já que representam os

motivos para eles estarem ali. Ao nível individual, a pessoa
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defronta-se com os acontecimentos de sobrevivência social,

relativos a inclusão, papel, influência, poder e intimidade.

Neste momento inicial, cada um mostrará seu li indi vidual coping

style" ( cap.5, item 5.1.2 ), aliando-se, calando-se, etc.

o grupo defronta-se agora com a necessidade de definir

sua missão básica, momento no qual o orientador dá a dica que

uma das metas será a de aprender a respeito de si mesmo (um

dos objetivos dos grupos t). Por outra parte, o orientador

deixará claro que ele não será o lider formal e que não tem

respostas de como proceder. Este vazio de poder e a ambiguida-

de das atividades a serem desenvolvidas, serão o evento

critico, o qual nos alertará para a falta de regras e normas

e do alto grau de dependência que temos pela estabilidade que
a cultura nos proporciona.

Quando alguém toma a iniciativa de fazer uma sugestão

inicial, para poder dar inicio às atividades, a falta de

consenso decorrente deixará explicito que o grupo será uma

entidade única, a qual formará, através da experiência comum,

metas, meios, procedimentos de trabalho e regras de interação.

O sentido da missão só surge quando há, dentro do grupo, uma

compreensão mútua das necessidades sociais e talentos, os

quais serão integrados numa missão compartilhada.
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o próximo evento critico, será alguma sugestão feita que
consiga reduzir a tensão. Se esta habilita o grupo a começar,
terá dado alivio emocional, reduzido a ansiedade e, consequen-
temente, o movimento inicial dai em diante será reforçador.
Independente da resposta, a reação emocional compartilhada foi
crucial na formação do grupo e na demarcação de seus limites,
sendo que todos os que compartilharam da resposta estão dentro
do grupo e vice-versa. Alguns teóricos acreditam que as
primeiras formações tribais devem ter resultado de um ato
emocional conjunto, tal como matar um inimigo ou fazer um
sacrificio.

Alguém deverá articular, através de um ato individual
motivado pelo desejo de liderar, qual tem sido a experiência
do grupo e o seu significado, para que o grupo comece a
entender seu sentido de agrupamento. Esta articulação é um
componente crucial na liderança, e pode ser entendido como um
ato de criação cultural se o processo consegue dar um
significado à experiência emocional que se compartilhou.

Nas origens da formação do grupo é que os mais profundos
niveis de consenso na delimitação do grupo, missão e metas
ocorre. Por isso, é importante que os passos aqui descritos
sejam compreendidos. Os próximos passos podem ser entendidos
melhor I através do processo de confrontação das premissas
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básicas que ocorrem nos diferentes estágios de evolução do
grupo.



'.2 - EstAgio. da Ivoluçlo do Grupo.

Estágio: Premissa dominante:

1) Formação Dependência: o líder sabe o
que devemos fazer.

2) Construção Fusão: somos um grande
grupo, gostamos um do
outro.

3) Trabalho Trabalho: podemos realiza-
lo bem, pOISnos conhece-
mos e nos aceitamos.

4) Maturidade Maturidade: sabemos quem
somos, o 9ue queremos e
como obtê-lo. Somos bem
sucedidos, portanto, deve-
mos estar certos.

* Adaptado de Edgar Scheinso•

Foco S6cioemocional :

Auto-orientação. Foco
emocional em:
1) inclusão
2) poder e influência
3) aceitação e intimidade
4) identidade e papel

Grupo como objeto ideali-
zado. Foco emocional em:
harmonia, conformidade e
busca de intimidade. As
diferenças entre membros
não são valorizadas.

Missão e tarefas do grupo.
Foco emocional no cumpri-
mento, trabalho de grupo e
mantendo-o ocupado no
trabalho. As diferenças
pessoais são valorizadas.

Sobrevivência e controle do
grupo. Foco emocional na
preservação do grupo e sua
Cultura. Criatividade e
diferenças pessoais vistas
como ameaças.



6.2.1 - EstAgio 1. Formação do Grupo.

Aqui, a preocupação individual concentra-se totalmente

nos pr6prios sentimentos, embora cada individuo reaja de

maneira diferente ( emotional styles, cap.5, item 5.1.2.1). Já

o grupo está operando sob a premissa da DEPEND~NCIA ( cap.5,

item 5.1.3.1). As variações da resposta ao vazio de liderança

são muito grandes, porém, muitos membros surgirão como

competidores por esta. Mas, se não se chega a um consenso, o

grupo entrará num estado regressivo chamado BRIGA/VOA (cap.5,
item 5.1.3.1).

6.2.1.1 - Construção de Normas Comportamentais.

A falta de consenso fará com que o grupo continue sob a

premissa da DEPEND~NCIA. Mas o intercâmbio entre os individuos

permitirá o estabelecimento de uma linguagem comum, e, através

do crescimento das experiências compartilhadas, no nivel

emocional a sensação de unidade crescerá. Isto permitirá a

diminuição das ansiedades cognitiva, primária e social.

O sentido de grupo provém do fato de lidar sucessivamente

com eventos criticos. Por exemplo : João sugere que cada um

faça uma apresentação pessoal, mas ninguém se manifesta,

provocando em João a sensação de que foi ignorado; porém, uma
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norma foi estabelecida. Não precisamos responder todas as

sugestões, podemos ignorá -las. Outra resposta comum é que

alguém discorde.ou concorde abertamente, o que possibilita a

construção de outra norma; deve-se responder às sugestões. Se

há um grupo que concorda e outro que não, isto permite

construir alianças. Uma terceira possibilidade é a de alguém

surgir com outras alternativas; a norma que estabelece-se diz

que devemos considerar outras a Iternati vas antes de decidirmos

por uma. Como quarta possibilidade, alguém pode se apresentar

imediatamente, o que deixará implicita a possibilidade de que

João os lidere. Finalmente, o grupo poderá ignorá-la e

retomá-la mais tarde. Como quer que seja encarada esta

questão, ficará uma norma que diz : todas as sugestões deverão

ser abordadas de uma forma ou de outra.

* Exemplo adaptado de Edgar Schein(51).

Então, podemos inferir que as normas formam-se quando o

grupo lida com a posição adotada por um dos seus membros,

fenômeno do qual podem haver as seguintes consequências : o

membro que fez a sugestão pode ganhar ou perder poder, podem

haver consequências interpessoais para os membros envolvidos

na interação e pode ter efeitos normativos para o grupo. Por

mais que só um individuo atue, a reação compartilhada do grupo

torna o evento um produto do grupo.
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No nfveI cognitivo, o grupo esforça-se em definir os

procedimentos de trabalho para cumprir com a missão e metas.
Já no nIvel emocional, os eventos lidam com o problema de
autoridade e influência.

6.2.1.2 - Teste de Realidade e Catarses.

Os membros em menor grau de conflito com relação à

autoridade, vêem que o 1Ider ( orientador ) não sabe como
proceder. Estes poderão intervir das seguintes formas ..
oferecendo uma interpretação da situação, sugerindo que o
grupo esqueça o 1Ider e tente resolver as coisas por si
pr6prios, dando uma sugestão para que algo seja feito ou
fazendo uma observação a respeito dos erros que estão sendo
cometidos. Desta forma, o 11der/orientador está "morto",
dando-se inIcio à procura por outro; porém, por enquanto, a
liderança passa a ser compartilhada por todos os outros
membros do grupo, aumentando assim o sentido de propriedade
sobre os outputs deste. A reação catarItica é o critério de
não ver o 11der como uma figura mágica.

O clima de euforia causado pelo fato de se ter superado
a premissa da DEPEND~NCIA, faz com que o grupo tente achar
formas de tomar ações conjuntas para demonstrar que são
capazes de tais. Portanto, caem na premissa inconsciente da
FUSÃO (Cap. 5, Item 5.1.3.1).



6.2.2 - Estágio 2. Construção do Grupo.

Pelo fato de ter resolvido, através de uma ação conjunta,
o problema da dependência, o grupo passa a operar sob a
premissa da FUSÃO. Esta caracteriza-se pela falta de
conflitos e solidariedade entre os membros.

À medida em que o grupo torna-se mais experiente, tem
sucesso nas suas atividades e demonstra força aos outros
grupos, provavelmente deixará de lado a premissa da FUSÃO,
devido a segurança adquirida.

Os estados regressivos como BRIGA/VOA costumam aparecer
ao redor da premissa da FUSÃO, pois ambos envolvem ações
conjuntas. O estado de PAR, ( cap.5, item 5.1.3.1), às vezes
surge devido a que as necessidades, de amor e intimidade que
estão operando, possam ser projetadas naqueles membros que
mostram estes sentimentos abertamente.

Muitas organizações só chegam até aqui desenvolvendo um
sistema de autoridade adequado e de capacidade de defender-se,
mas não conseguem uma diferenciação de papéis nem boas
relações interpessoais.



6.2.2.1 - Teste de Realidade e Catarses.

S6 através de eventos crf t í.cos , que tragam à tona a
falsidade da premissa da FUSÃO, é que esta será abandonada. Os
eventos poderão ter as seguintes caracterIsticas : desacordos
e conflitos nas tentativas de ação conjunta, evitar o
confronto ao máximo, a negação de que existem diferenças
pessoais entre os membros e o surgimento ocasional de
sentimentos negativos entre eles. Será através dos membros
menos ligados a assuntos como intimidade, que virá o evento
crItico que testará a premissa da FUSÃO, pois estes terão uma
visão mais clara dos acontecimentos.

Os eventos crIticos que agridem a premissa da FUSÃO,
mostram que nem todos gostam de todos, possibilitando assim a
formação de normas de sinceridade na expressão de sentimentos.
Isto demonstrará que sentimentos de agressão podem ser
expressados, resultando num clima mais aberto à exploração de
sentimentos variados e outros estilos dentro do grupo,
provocando assim o abandono da premissa da FUSÃO.

Quando surgem conflitos abertos entre dois membros do
grupo, da forma e da parte que o 11der castiga, incita o
surgimento de normas relativas a como manter os sentimentos
sob controle. Por exemplo : se o 11der encoraja a firmeza,
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normas que aprovam a hostilidade surgem, possibilitando a
expressão de sentimentos.

t através dos breves momentos em que as normas formam-se
que a cultura tem inicio, pois começa-se a construir premissas
relativas ao que é apropriado e correto, refletindo uma longa
série de eventos e suas reações.

6.2.2.2 - Quais Normas Sobreviverão.

Há dois mecanismos básicos de aprendizagem pelos quais as
normas são reforçadas e compostas em premissas. Temos a
solução positiva de problemas, para lidar com os aconteci-
mentos de sobrevivência externai e a fuga da ansiedade, para
lidar com os acontecimentos de integração interna.

Se o grupo é mal liderado, levando-o a fracassos
repetidos, cedo ou tarde alguém proporá novas normas para
lidar com a autoridade. Estas serão testadas em situações
reais, onde as que forem bem sucedidas sobreviverão, e as
medidas que continuarem funcionando, gradualmente irão se
tornando premissas a respeito de como as coisas realmente são.
Quando novas normas se formam, facilitam a fuga da ansiedade
inerente à situação inicialmente instável. Como vemos, são
muitas as variáveis envolvidas, pelas quais a cultura
resultante será única e distintiva.



Se o grupo consegue livrar-se da premissa da FusAo, isto

lhe permitirá alcançar um estado de aceitação mútua, podendo

assim liberar energia emocional para o trabalho. Se o grupo

alcança um nivel de maturidade emocional no qual as normas

testadas na realidade prevaleçam, isto o habilitará a

trabalhar de forma efetiva. Estas caracteristicas permitirão

ao grupo basear-se numa nova premissa, a do TRABALHO.

6.2.3 - Estágio 3. Trabalho do Grupo.

O abandono da premissa da FUSÃO permite ao grupo adotar

outra premissa: a de "NÓS NOS ACEITARMOS MUTUAMENTE". Aqui o

grupo está apto a construir norinas que garantam a indivi-

dualidade e crescimento pessoal, baseado na premissa de que o

grupo será beneficiado se todos crescerem e se fortalecerem.

Agora o grupo está psicologicamente consciente de que

precisa trabalhar para cumprir sua tarefa, porém, o grau pelo

qual os membros podem minimizar o efeito das suas ansiedades,

lhe permitirá concentrar-se no trabalho. A conformação de

premissas que reduzem a ansiedade tornam os estados regressi-

vos menos freqüentes e, conseqüentemente, o trabalho atrai
mais a atenção do grupo.
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Um paradoxo neste estágio é que, quanto mais a cultura

nos proporcione, mais incapazes e menos dispostos estaremos a

mudar, mesmo que o meio ambiente assim o exija.

6.2.4 - Estágio 4. Maturidade do Grupo.

o fato de o grupo ter se saldo bem no seu trabalho,

reforçará as premissas que o habilitam a lidar com sucesso com

seus problemas de adaptação externa e integração interna. Como

a cultura é um conjunto de respostas aprendidas, quanto maior

a história de aprendizagem do grupo tenha sido, mais forte

será estai e como é a que viabiliza o trabalho, será "TAKEN

FOR GRANTED" e a única forma correta de ver o mundo por parte
dos membros do grupo.

A estabilidade, dada pela cultura na sua abordagem do

meio ambiente, pode impossibilitar o grupo a adaptar-se,

inovar e crescer de acordo com as novas demandas.



Notas:
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Capítulo 7

o Papel do Fundador na Formação da Cultura e os Mecanismos
Para Inculcar suas Premissas



7.1 - O Papel do Fundador.

o fato de formar-se uma organização, deve-se a que uma
pessoa ou mais têm a visão de que, para alcançar determinados
propósitos, dentro de alguma possibilidade que o meio ambiente
ofereça, é necessária a ação coordenada de um grupo de
pessoas. Portanto, podemos dizer que toda organização cria-se
com propósitos, fins especificos e metas.

Geralmente, a visão da possibilidade a ser explorada
parte de um empreendedor, para o qual precisa formar um grupo
com a finalidade de desenvolver e comercializar um produto ou
serviço. Esta reunião de pessoas com um propósito comum é o
primeiro requisito para a formação de uma cultura. Este
processo geralmente engloba as seguintes caracterlsticas :

- Uma pessoa (fundador) acredita que determinado produto ou
serviço oferece boas perspectivas de vendas.

- O fundador forma um grupo de pessoas que compartilham da
visão.

- O grupo começa a trabalhar em prol da formação da organi-
zação através da arrecadação de fundos, uma sede para
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instalar-se e outros requisitos básicos para conseguir começar
a produzir.

- À medida em que começa a funcionar, outros membros aão

incorporados. Desta forma, uma história conjunta começa a ser
construida.

o fundador, idealizador da organização, é o que tem maior
influência na concepção e resolução dos problemas de adaptação
externa e integração interna, assim como tem suas convicções
a respeito da forma correta de proceder, baseado no seu
background cultural e personalidade. Geralmente, o fundador e
lider de um novo empreendimento possui um grande carisma, o
qual ê acompanhado por muita autoconfiança e determinação;
assim como premissas a respeito da indole humana, suas
relações, a natureza da realidade e verdade, o mundo em geral
e como administrar coerentemente o tempo e o espaço.

o fundador aplicará todas as suas percepções, premissas
e valores nas atividades relativas ao desenvolvimento do
trabalho. Se estas solucionarem os problemas, ajudarão a
estabilizar cognitivamente esta nova situação e as relações
entre os membros, e, consequentemente, terão habilitado o
grupo a alcançar com sucesso suas metas e reduzir a ansiedade
inerente a toda nova situação.
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Se as or ientações do fundador não são aceitas ou não

produzem os resultados esperados, surgirão conflitos. Situação

que também poderá ocorrer quando um novo lider entra numa

organização que tem suas premissas já conformadas.

7.2 - Como os Lideres Inculcam Suas Premissas.

Sem düvida alguma, a principal qualidade que um lider

deve ter é carisma. Esta caracteristica lhe permitirá

transmitir as premissas e valores que acredita, consciente ou

inconscientemente, serem os necessários e ideais para o

desenvolvimento das atividades da organização. Os mecanismos

que permitem isto podem ser através de ações deliberadas ou

não, porém, a cultura resultante não só refletirá as premissas

do lider mas também a dos membros do grupo, os quais desenvol-

verão mecanismos compensatórios para os aspectos disfuncionais

do comportamento do lider ( cap.5, item 5.2.2).

7.2.1 - Principais Mecanismos Para Inculcar.

7.2.1.1 - A Que os Líderes Dão Atenção, Medem e Controlam.

Uma ótima forma de comunicar suas convicções e preocu-

pações, é dando atenção a determinados assuntos que refletem

estes aspectos, tais como o que é mencionado, controlado,

recompensado e comentado. Para que o processo surta os efeitos



ll.l

desejados, o ideal é que haja consciência deste processo e se

possam comunicar as mensagens desejadas através de um

comportamento consistente. Se não há consciência no processo

e as mensagens forem inconsistentes, os membros não saberão
como agir.

Em reuniões e atividades de trabalho são dadas as

melhores mensagens relativas a que coisas o lider dá atenção,

pois força os subordinados a olharem determinados aspectos de

um certo ponto de vista. Por exemplo : quando este sentir que

algum comentário relativo ao funcionamento da organização foi

contra o estabelecido, as reações dele darão a pauta dos

aspectos que considera primordiais e quer reforçar.

Por outra parte, geralmente todos os aspectos formais

explicitos da organização, tais como os estatutos, recompensas

e controles, são condizentes com as mensagens implicitas que

pode-se inferir das suas reações. Outro sinal é dado pelas

coisas que ele vê, porém, não dá atenção. Por exemplo : se os

gastos com limpeza do local de trabalho são excessivos, e ele

sabendo, não se manifesta, implica que, para ele, um local de

trabalho limpo é fundamental. Porém, a combinação do que

recebe e não recebe sua atenção, pode criar confusão, pois

revelará aspectos onde hajam inconsistências inconscientes.
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7.2.1.2 - As Reações do Lider a Incidentes Criticos , Crise.
Organizacionais.

Dependendo da maneira como o 11der enfrenta as crises, e

pelo próprio envolvimento emocional que estas situações criam,

servem, não só para revelar premissas importantes, mas ainda

criam novas normas, valores e procedimentos de trabalho que

serão significativos na formação e transmissão cultural.

7.2.1.3 - Modelagem Deliberada dos Papéis, Educação e
Treinamento.

o 11der e/ou fundador, através de seu comportamento

vis1vel, geralmente tem uma grande ferramenta para comunicar

seus valores e premissas. Estas mensagens informais são muito

potentes, pois, por exemplo: um 11der que acredite que a

participação ativa de todos os membros nas atividades da

empresa é fundamental, poderá demonstrá-lo sendo uma pessoa de

fácil acesso, não rodear-se de s1mbolos de status, etc. Este

tipo de comportamento fará com que surjam estórias e outro

tipo de comentários ao redor de sua pessoa, institucionalizan-
do seu comportamento.
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7.2.1.4 - Critérios Para Alocaç!o de Recompensas, status.

o llder e/ou fundador, pode transmitir suas convicções
criando sistemas de recompensas e status consistentes com as
mensagens que quer passar. Para que a mensagem seja assimi-
lada, deverá ser coerente e imparcial com a alocação.

7.2.1.5 - Critérios Para Recrutamento, Seleção, Promoção,
Retiro e Excomunicação.

Para perpetuar ou mudar a cultura vigente, um instrumento
muito útil é recrutar membros que se encaixem nas premissas
que jUlgam-se úteis para a organização em determinado momento.
No caso da perpetuação da cultura, este mecanismo é sutil,
pois inconscientemente, recrutam-se as pessoas que se encaixam
nela. Por outra parte, em nlvel de inquietude, as empresas de
recrutamento e seleção podem ser um problema para as organi-
zações.

A seleção e os critérios de promoção são mecanismos úteis
para inculcar e perpetuar a cultura, mais ainda se for
combinado com táticas de socialização que tenham a finalidade
de ensinar as premissas.



7.2.2 - Mecanismos Secundários de Articulação e Reforço.

Os mecanismos secundários são assim chamados devido a s6

darem resultados quando reforçam e são consistentes com os

anteriores. Se isto for posslvel, daqui surgirá uma ideologia

de "formalização daquilo que se aprende informalmente"

7.2.2.1 - Desenho e Estrutura da Organização.

Geralmente, nas organizações novas a estrutura organi-

zacional ê conformada de acordo com os talentos individuais

que encontram-se no grupo inicial, em detrimento das neces-
sidades e demandas externas.

A estrutura organizacional inicial, assim como suas

re-organizações, permitem ao 11der impor e passar suas

premissas relativas ao trabalho, os meios para realizá-lo, a

natureza das pessoas e as relações a nutrir.

7.2.2.2 - sistemas e Procedimentos Organizacionais.

As rotinas, procedimentos, relatórios e outras tarefas

periódicas, são a parte mais palpável da vida organizacional.

Estas atividades fazem a vida predizlvel e, consequentemente,

reduzem a ambiguidade e ansiedade. Portanto,se o líder e/ou

fundador construir rotinas ao redor dele, poderá passar suas
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premissas formalizando o processo de prestar atençAo e, por
conseguinte, reforçar a mensagem relativa A que dá atenção a
certas coisas. Se ele ignorar este aspecto, provocará o
surgimento de inconsistências e debilitará sua mensagem desde
o inicio.

7.2.2.3 - Desenho do Espaço Físico. Fachadas e Prédios.

Aqui enquadram-se todos os aspectos fisicos da organi-
zação que são vistos por compradores, vendedores, visitantes,
novos empregados etc. Este entorno visivel pode ser um grande
reforçador das premissas do lider, mas tal s6 ocorre quando
são tomadas as providências necessárias para que assim
aconteça. Por exemplo : se o lider e/ou fundador acredita na
importância da comunicação, criará grandes áreas de encontros
e utilizará escritórios apenas com divisórias para facilitar
a comunicação.

7.2.2.4 - Estórias a Respeito de Pessoas e Eventos Importan-
tes.

Através dos anos, a organização desenvolve uma história
que dá origem a fatos anedóticos, contados em forma de
estórias. Estas geralmente mostram que tipos de coisas são
consideradas boas ou más. O lider e/ou fundador pode incitar
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a circulação de estórias que levem as mensagens desejadas, com

a finalidade de reforçar suas premissas.

7.2.2.5 - Manifestos Formais da Filosofia Organizacional,
Estatutos e Boletins.

Estes manifestos são uma tentativa, por parte do lider

e/ou fundador, de deixar claro e explicito quais são seus

valores ou premissas. Estes têm o valor de enfatizar coisas

especificas dentro da organização.



capítulo 8

Mudança Organizacional e Mudança Cultural



o paradigma cultural que a organização desenvolve através
de sua história, afeta e incide diretamente na estratégia,
estrutura, processos, sistemas de recompensa e controle de
rotinas.

Quando a organização percebe que sua maneira de atuar não
é mais condizente com as exigências do meio ambiente externo
e/ou interno, deverá dar inicio a um processo de mudança, o
qual começará com a estratégia, estrutura e procedimentos.
Quando o processo de mudança implementado surte os efeitos
desejados, melhorias no funcionamento da organização serão
sentidas, porém, é pouco provável que ·as premissas culturais
mais profundas tenham mudado. Neste processo, estas premissas
são as que dão suporte às mudanças implementadas.

8.1 Estágios de Crescimento Dentro da Organização e
Mecanismos de Mudança Cultural.

A função da cultura muda na mesma medida em que o grupo,
pois anos depois esta pode continuar a fornecer estabilidade,
mas sem oferecer o mesmo significado e identidade a segmentos
do grupo que estão mais receptivos às necessidades de mudanças
impostas pelo meio ambiente interno e/ou externo. Este tipo de
situações divide o grupo e propiciam o surgimento de subcultu-
raso



8.1.1· Estágios de crescimento, funções da cultura e mecanismos de mudanças:

Quadro NQ 1
Estágio de crescimento:

I) Nascimento e infância.Dominação do
fundador, possivelmente da família.

1) A cultura é uma vantagem competitiva
e uma fonte de identidade.

2) A cultura é a "cola" que mantém a orga-
nização unida.

3) A organização esforça-se para uma
maior integração e clareza.

4) Grande ênfase na socialização, como
evidência do desempenho.

Fase de Sucessão. 1) A cultura toma-se o campo de batalha
entre conservadores e liberais.

2) Sucessores em potencial são julgados
em se preservarão ou se mudarão
elementos culturais

Mecanismos de mudança

1) Evolução natural

2) Evolução auto-guiada, através da terapia organizacional

3) Evolução administrada através de híbridos

4) Evolução administrada através de outsiders



TI) Juventude organizacional

1) Expansão de produtos e mercados
2) Integração vertical
3) Expansão geográfica
4) Aquisições, incorporações

111

1) A integração cultural declina na medida
em que novas subculturas se criam.

2) A perda das metas chave, valores e
premissas criam uma crise de identida-
de.

3) A oportunidade de administrar a dire-
ção da mudança cultural é dada.

Mecanismos de mudança

5) Mudança planejada e desenvolvimento organizacional
6) Tentação ou sedução tecnológica
7) Mudança através do escândalo, explosão de mitos
8) Incrementalismo

Ill) Maturidade organizacional
1) Maturidade ou declínio de mercados
2) Estabilidade interna crescente ou estag-

nação
3) Falta de motivação para mudar

Opções para a transformação

1) A cultura toma-se uma repressão à
inovação.

2) A cultura preserva as gloórias do passa-
do, valorizando-as como uma fonte de
auto-estima, defesa.

1) A mudança cultural é necessária e inevi-
tável, mas nem todos os elementos da
cultura podem ou devem mudar.

2) Os elementos essênciais da cultura
devem ser identificados e preservados.



Opção de destruição
1) Falência e reorganização
2) Posse e reorganização
3) Incorporação e assimilação da cultura

3) A mudança cultural deve ser adminis-
tradaou simplesmente liberada para
evoluir.

1) A cultura muda a níveis fundamentais
do paradigma.

2) A cultura muda através da troca maciça
de pessoas chave.

Mecanismos de mudança

9) Persuasão coercitiva
10)rum around
11)Reorganização, destruição ou renasci-

mento.
ADAPTADO DE EDGAR SCHEIN52



8.1.1.1 - Nascimento e InfAncia.

Neste estágio, o principal fomentador da cultura é o

líder e/ou fundador, pois se através da aplicação de seus

valores e premissas na solução de problemas, consegue fazer

com que a organização cumpra suas atividades, a cultura que

começa a se desenvolver torna-se uma vantagem competitiva, a

base da identidade do grupo e a força psicossocial que mantém

o grupo coeso. A vantagem competitiva estará baseada na origem

do sucesso do produto ou serviço. Por exemplo : uma revista de

grande sucesso, terá, na área de jornalismo, a chave para

este, pelo qual, as premissas culturais construir-se-ão em
volta desta.

Implantar um processo de mudança neste estágio tem uma

série de implicações, pois a cultura aqui é muito forte, já

que os criadores desta ainda estão presentes e é a que ajuda

o grupo a autodefinir-se, viabiliza seu desempenho em meios

turbulentos e protege contra a incerteza e ansiedade. Devido

a estas caracteristicas, a única força capaz de alertar a

organização, no sentido de promover um processo de mudança,

serão fatores externos. Se for assim, o próximo estágio está

se conformando através da vinda de outro administrador ou de

soluções propostas pelo grupo fundador.



- Fase de Sucessão.

Este é um processo critico, pois envolve a entrega do
comando, por parte do lider e/ou fundador e o que ele criou,
a um administrador de segunda geração, tornando-se um processo
doloroso para este, mesmo que o sucessor seja da famllia.

Este processo deve ser aproveitado para fortalecer os
elementos culturais que habilitam o grupo a desenvolver suas
atividades de forma segura, evitando assim a desestruturação
que pode ser ocasionada por aqueles grupos que querem mudar a
cultura, em função do incremento do seu poder. O processo de
fortalecimento dos aspectos culturais positivos deve ser
administrado por um membro da organização,
plantear e demonstrar o que a cultura faz

que consiga
pelo grupo.

Geralmente, esta sucessão implica que a administração passe a
ser feita por um time profissional, no qual, embora o fundador
faça parte, deverá compartilhar as reponsabilidades.

A variável aqui implicada é o tipo de pessoa que o
fundador seleciona para a sua sucessão e para os cargos
importantes. Este processo é dificil para ele e seus
sucessores, devido aos altos niveis de controle que este gosta
de manter. É importante lembrar que se a sucessão é feita com
membros da famllia, poucas mudanças culturais terão lugar,
pois se fará um esforço por conservar a atual.



- Mecanismo de Mudança 1 - Evolução Natural.

Se a familia fundadora estiver presente e se não houver

fatores externos e/ou internos atrapalhando o desenvolvimento

das atividades da organização, os aspectos culturais, que

sempre mostraram-se adequados, sofrerão um processo evolutivo,

o qual consiste em dois aspectos básicos: a Evolução Geral e
a Especifica.

A Evolução Geral ao próximo estágio, implica em diver-

sificação, complexidade em todos os aspectos e altos niveis de

integração. Por estes motivos, os elementos culturais deverão

sofrer uma adaptação a esta complexa e nova situação. Estas

caracteristicas nos permite inferir que os sistemas sociais
possuem uma lógica evolutiva.

A Evolução Especifica, requer que partes especificas da

organização se adaptem às peculiaridades de seu meios

ambientes particulares. Isto é, uma organização que trabalha

com produtos de alta tecnologia, desenvolverá uma técnica

muito refinada na área de pesquisa e desenvolvimento.



- Mecanismo de Mudança 2 - Evoluçio Autoguiada Através da

Terapia Organizacional.

Como a cultura protege o grupo contra a ansiedade e
incerteza, é necessário desenvolver um trabalho que permita
identificar as suas premissas, com o intuito de filtrar os
aspectos positivos e eliminar ou modificar os negativos, em
prol do bom funcionamento da organização. Esta terapia
fundamenta-se no autodiscernimento, o qual permite uma
definição cognitiva que viabiliza a mudança. Para aplicar este
mecanismo, a presença de consultores externos é necessária
para dar segurança psicológica, ajudar a analisar a natureza
defensiva da cultura, dar impressões sobre o funcionamento da
organização e como a cultura opera e ajudar no processo de
redefinição cognitiva.

Um requisito básico para o sucesso deste processo é a
motivação do cliente, porém, os resultados só serão palpáveis
quando as figuras chaves da organização comprarem a idéia,
possibilitando uma redefinição cognitiva que permita assimilar
a reorientação necessária de sua função.
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- Mecanismo de Mudança 3- Evolução Administrada Através d.
Hibridos.

Às vezes, devido a exigências
mudança cultural é necessária, porém,

circunstanciais~ uma
o problema reside em

como fazê-la sem que se perca a identidade. Uma alternativa é

preencher os cargos chaves com membros da organização que
façam parte da cultura, mas que suas premissas sejam consi-
deradas as necessárias ao processo de mudança. A sucessão do
fundador permitirá mudar a direção da cultura se no seu lugar
for colocado o tipo certo de híbrido.

Mecanismo de Mudança 4 Revolução Administrada por
Consultores Externos.

Quando há estagnação econômica ou dificuldades associadas
à cultura do fundador, a organização deverá contratar
consultores externos para implantar uma administração mais
profissional.

As características são as seguintes

- Há uma crise vinculada ao mau desempenho econômico, o que
leva a crer que um novo líder se faz necessário.
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- Caem os procedimentos, crenças e simbolos que suportam a
velha cultura.

- Um novo lider com novas premissas entra na organização.

- Conflito entre os favoráveis e os contrários às mudanças.

- Crise superada. O novo lider obtém crédito.

- Novas premissas são inculcadas e reforçadas.

8.1.1.2 - Juventude organizacional.

Atinge-se este estágio quando

fundadora não é mais a dominante.
a posição da familia

A organização já está
estabelecida, devendo manter-se vigente através de expansões

geográficas, abertura de novos mercados, integração vertical,

aquisições e fundições, divisões ou subsidiárias. Para optar

por qualquer possibilidade, deve-se avaliar as oportunidades

que o meio ambiente oferece, pois é pouco recomendável basear
decisões na história passada.

Decifrar a cultura aqui é dificil e às vezes contrapro-

duti vo, pois esta é "TAKEN FOR GRANTED", sendo que seus únicos

elementos visiveis são pronunciamentos formais, relativos aos

valores que a organização possui. Por outra parte, várias
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subculturas terão emergido devido As magnitudes geográficas e

As diversas áreas de atuação, tornando o processo de mudança
mais complexo ainda.

É importante ressaltar que as expansões geográficas,

fundições, aquisições e a introdução de novas tecnologias,

requerem uma análise cuidadosa para determinar se as culturas

a serem integradas ou fundidas são compatlveis. A necessidade

de mudanças pode ser ocasionada por dificuldades econômicas ou

a impossibilidade de alcançar as metas devido a mudanças no

meio ambiente ou brigas entre subcul turas com background
ocupacional diferente.

Neste estágio, a organização não está consciente da sua

cultura, portanto, o processo de mudança é mais complicado. Os

administradores precisarão de uma profunda visão sobre o
processo que está ocorrendo.

- Mecanismo de Mudança 5 - Mudança Planejada e Desenvolvimento
Organizacional ( 0.0. ).

Geralmente, os trabalhos de 0.0. têm a finalidade de

sanar os problemas ocasionados pelos conflitos entre subcul-

turas, ajudando o grupo dominante ou integrando os diversos

grupos construtivamente. Se o motivo principal para imple-

mentar um processo de mudança for ocasionado por conflitos
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entre sUb-culturas, a mudança cultural será inevitável, pois
as intervenções terapêuticas para incrementar o autodiscer-
nimento, com a finalidade de implantar programas de mudanças
administradas, levarão invariavelmente a esse resultado.

- Mecanismo de Mudança 6 - Sedução Tecono16qica.

Neste mecanismo existem duas alternativas para produzir
mudanças culturais. Uma é através de novas tecnologias, as
quais, involuntariamente, modificarão o paradigma cultural. A
outra, é através da introdução planejada de teconologias
homogeneizadoras.

o foco aqui será sobre esta última. Acredita-se ser
posslvel reduzir a diversidade cultural através da introdução
de tecnologias, aparentemente neutras ou progressistas, que
tenham como efeito fazer as pessoas pensarem e atuarem em
termos comuns. Por exemplo a introdução em massa de
terminais de computadores na organização pode estar vinculada
à importância da precisão, quantificação, controle e acesso à

informação. Forçar o uso do computador acarretará necessaria-
mente em mudanças na forma de operar da organização, o que no
futuro se delineará na aquisição de novas premissas. Porém, é
realmente diflcil que esta técnica consiga mudar as premissas
mais básicas.



- Mecanismo de Mudança 7 - Mudança Através do EscAndalo.

Explosão de Mitos.

Dentro da organização criam-se ideologias e mitos que
idealizam a sua forma de operar. Argyris e Schon(53) chamaram
isto de "espoused theories". Por outra parte, certas premissas
que operam na organização refletem mais acuradamente o que
sucede atualmente, sendo chamadas de "theories in use". Por
exemplo : uma "espoused theory" diz que, depois de determina-
dos anos de serviços na área diretiva, a organização dá um
translado ou cargo de acordo com a escolha da pessoa. Porém,
a "theory in use" diz que a escolha de translados ou cargos é
feita através do que o presidente decide, sem sequer tomar em
conta o desejo da pessoa em questão, e quem não aceitá-lo está
fora das promoções, e num futuro próximo, da organização. Isto
nega a "espoused theory".

Este mecanismo de mudança é aplicável quando descobrem-se
incongruências entre as "espoused" e as "in use theories". Por
exemplo : a "theory in use" cria um escândalo público externo
visivel. A organização imediatamente institui um novo conjunto
de procedimentos construidos nas "espoused theories", já que
suas consequências negativas são visiveis. Isto refere-se a
escândalos externos.



1.ll

No caso de escândalos internos, podem-se ter situações
onde membros da organização os arquitetam, para induzir a
algumas mudanças que desejam, através da fuga de informações
ao lugar certo, na hora certa.

- Mecanismo de Mudança 8 - Incrementalismo.

Aqui, a idéia é usar cada oportunidade para levar a
organização numa determinada direção. Cada decisão feita deve
ser orientada a um novo conjunto de premissas. A atenção
deverá se voltar à procura de oportunidades para introduzir
pequenas mudanças e avaliar como funcionam, assim como
utilizar eventos fortuitos para este mesmo fim.

A intenção é exigir novos padrões de comportamento que
calcem com as premissas que se pretende implantar. Este
processo se dá em silêncio e de forma inconsciente, requerendo
um grande esforço para que os novos conceitos tornem-se
realidades comportamentais.

Se a

turbulento,
adaptação.

organização
é ideal

convive com um meio ambiente muito
formar culturas flexiveis de fácil



8.1.1.3- Maturidade Organizacional e/ou Estagnação.
Declinio.

A organização atinge este estágio quando, devido à

saturação de seus mercados e obsolescência de seus produtos,
não consegue crescer mais. Isto deve-se à incapacidade da
organização se adequar ao seu meio ambiente e ao fato de que
segmentos da sua cultura são disfuncionais com estas neces-
sidades. Portanto, se pretende-se sobreviver, a necessidade de
uma mudança cultural é óbvia.

o grande problema para propiciar esta mudança é que a
cultura existente tem muitos anos de história, sobretudo as
premissas relativas ao meio ambiente. Portanto, o reexame
destas não será aceito. Então há duas opções a serem consi-
deradas para tentar superar as dificuldades : uma transfor-
mação rápida de partes da cultura para torná-la mais apta, ou
destruir o grupo e sua cultura através de sua fundição,
aquisição ou falência.

- Mecanismo de Mudança 9 - Persuasão Coercitiva.

Nesta situação, devem-se impor forças que tornam
desconfortantes as condições de trabalho devido a seu caráter
de contradição em relação às premissas vigentes, tirando assim
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a segurança psicol6gica que estas oferecem. Porém, se usam-se
os incentivos corretos, conseguir-se-á reter na organização as
pessoas certas para a continuação.

Através do desaf10 às velhas premissas, os membros terão
dificuldades em sustentá-las. Qualquer evidência de aceitação
das novas premissas deverá ser incentivada, apoiada e
recompensada, proporcionando assim segurança psicológica.

- Mecanismo de Mudança 10 - Turn-Around.

Este processo requer que haja um reconhecimento, por
parte dos membros, da obsolescência das antigas premissas.
Este deve ser acompanhado de alguns mecanismos que dêem
segurança psicológica, evitando assim a ansiedade ocasionada
pelo reexame e mudança de partes da cultura.

o processo de redefinição cognitiva se dá através de
educação, treinamento, mudanças na estrutura e procedimentos,
e criando-se novos slogans, estórias, mitos e rituais. Deverão
ser recompensadas as evidências do aprendizado das novas
premissas, forçando os membros a enquadrarem-se no novo
comportamento.



- Mecanismo de Mudança 11 - Reorqanizaçlo e Renascimento.

Destruindo-se fisicamente o grupo, destruir-se-á sua
cultura. A criação de um novo grupo implica na construção de
uma nova cultura. É importante ressaltar que este processo é

traumático e aconselhável somente quando a sobrevivência
econômica é necessária.

8.2 - Análise do Processo de Mudança.

Qualquer que seja a proposta de mudança a ser implemen-
tada, deverá haver consenso na concepção te6rica impllcita no
processo, assim como nas premissas a respeito do que é

mudança.

8.2.1 - Diferentes Pontos de vista.

Dentro de qualquer processo de mudança, esta tem
perspectivas diferentes de acordo com a posição e forma que as
pessoas afetadas se enquadram dentro desta. Por exemplo:

- Um conjunto de eventos afeta uma pessoa.

- Um agente de mudança deliberado.



- Um membro que observa os acontecimentos, porém, não é

afetado por eles.

- Um consultor externo.

Por outra parte, temos que, dependendo em qual das
perspectivas anteriores nos enquadremos e o tempo a ser
considerado, podermos ver mudança ou continuidade.

8.2.2 - Intenções e Motivações.

Em qualquer sistema social há uma tensão dinâmica entre
forças que tendem à mudança e outras à estabilidade, provo-
cando assim um equillbrio quase estacionário. Estas forças
manifestam-se em propostas que tendem a satisfazer às
necessidades ideais de funcionamento, porém, muitas vezes é
diflcil ver que estas se concretizam devido ao fato de se
terem ignorado outras forças que incidem ou por erros de
cálculo.

8.2.2.1 - Hipóteses Teóricas e Modelos Implícitos.

- A Mudança Como um Processo Evolutivo Geral.

Este modelo sugere que há um conjunto de
evolutivas, impulsionadas pelo próprio grupo,

seQÜências
as quais
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implicam que a organização passe de conformações mais simples
a mais complexas.

A explicação para este fenômeno, está vinculada com a

capacidade que o grupo adquire para processar continuamente

grandes quantidades de informações complexas num meio ambiente
turbulento.

- Mudança Como Adaptação, Aprendizagem ou Processo Evolutivo
Específico.

As caracteristicas do meio ambiente provocam respostas do

grupo, as quais podem ser recompensadas ou castigadas. Estas

caracteristicas de meio ambiente,

grupo, têm um caráter didático,

respostas deste aos estimulos

assim como as reações do

pois, de acordo com as

externos, selecionará as
qualidades que maximizam suas chances de sobrevivência.

Mudança Como Processo Terapêutico.

Aqui a mudança está relacionada a um agente externo, que,

através da sua interação com o grupo, provoca nele respostas

que tendem a melhorar a habilidade de adaptar-se ao meio

ambiente externo e/ou superar seus problemas de integração
interna.



- Mudança Como Processo Revolucion6rio.

Quando o poder é visto como uma variável chave dentro da
organização, as disputas por este farão com que se dê um
processo revolucionário dentro desta. Se uma coalizão
opositora ao "status quo" vigente assume o controle, a
implantação das suas premissas fará com que ocorram mudanças.

- Mudança Como Processo Administrado.

Esta mudança está relacionada com as variáveis que os
administradores, até certo ponto, podem controlar.

8.3 - Liderança e Mudança Organizacional.

Pela abordagem exposta durante esta apresentação teórica,
vemos que o vínculo entre liderança e processo evolutivo da
cultura é estreito. Portanto, pode-se dizer que a principal
função da liderança é a administração da cultura.

Na continuação, observaremos a ingerência do líder na
administração da cultura de acordo com os estágios evolutivos
da organização.
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8.3.1 - Liderança na criação da Cultura.

Neste estágio, o 11der propõe seus valores e premissas
como os adequados para solucionar os problemas de adaptação
externa e integração interna. Se os resultados são positivos,
estas premissas plasmar-se-ão na missão, metas, estruturas e
procedimentos de trabalho. O 11der deverá ter visão e
habilidade para articulá-la e reforçá-la, sendo paciente e
persistente. Deverá ser emocionalmente estável para buscar
saldas para as crises e para absorver a ansiedade liberada
nestas ocasiões.

Também deverá ser autocrltico para evitar passar para a
organização seus conflitos internos e inconsistências.

8.3.2 - Liderança na Juventude da Organização.

À medida em que a organização tem uma história substan-
cial, a cultura é mais causa do que efeito, influenciando
todos os aspectos relativos ao seu funcionamento e relações
interpessoais. O líder deverá ter uma visão precisa de como a
cultura opera e como influencia, bem ou mal, o alcance da
missão. Se for necessário, o llder deverá ter a capacidade de
provocar as mudanças que permitam à organização retomar seu
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crescimento. Se ele não tiver esta capacidade, estará apenas
administrando, não liderando.

8.3.3 - Liderança em organizações Maduras.

o lider deverá avaliar se a cultura vigente permite à

organização manter uma relação produtiva com seu meio

ambiente. Se não for o caso, deverá promover uma análise da

cultura, através de consultores externos, com a finalidade de

readequar esta às necessidades latentes ou deverá fortalecer

uma sub-cultura, apta ideologicamente a liderar o processo de
mudança.

o lider imbuido neste processo, deverá ter as seguintes

caracteristicas para viabilizar as mudanças requeridas :

- Percepção e critério

o lider deverá ter capacidade analitica para perceber os

problemas, avaliar acuradamente a cultura e o que esta faz
pelo grupo.

- Motivação e Habilidade

Deverá ter motivação e habilidade suficientes para dizer

aos membros da organização qual é a origem dos problemas e



quais são. Se for necessário, deverá buscar apoio e assessoria
de consultores externos para poder transmitir a mensagem.

- Fortaleza Emocional

Para poder implementar as mudanças necessárias ao
processo, deverá ter fortaleza emocional. Isto lhe permitirá
assimilar a ansiedade liberada e levar a mudança em frente,
mesmo que a resistência seja grande.

- Habilidade Para Mudar as Premissas Culturais

Deverá induz ir a uma redef inição cogni tiva posi tiva,
através da venda de novas perspectivas e conceitos.

- Envolvimento e Participação

A rede finição cogni tiva deverá ocorrer na cabeça dos
membros. Para que isto aconteça, deverá dar o exemplo através
de um alto grau de envolvimento e participação.

- Profundidade de visão

Pelo fato de ter que lidar com elementos culturais que
são "TAKEN FOR GRANTED" , este deverá ter uma profunda visão e
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critério para poder discernir e fazer propostas que envolvam
estes aspectos.
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Capítulo 9

Análise da Proposta de Schein Sob a ótica da Antropoloqia
Cultural



Como foi mencionado na introdução, um dos propósitos desta
monografia é mostrar as duas posturas teóricas mais relevantes
e bem fundamentadas que, a meu ver, existem. A de Edgar
Schein(54) e a de Linda Smircich(55).

Schein(56) faz uma abordagem multidisciplinária ao estudo
da cultura das organizações, na qual inclui conceitos e
abordagens dos cinco ramos da antropologia cultural, como
também da psicologia de grupos, sociologia, teorias de
liderança e teorias psicodinâmicas. Já Smircich(57) dá uma
clara preferência a que o estudo da cultura das organizações
seja abordado através das técnicas da antropologia cognitiva,
simbólica e do estruturalismo, onde a cultura é vista como
algo que a organização é.

o fato de ter optado por desenvolver o trabalho de campo
através da proposta de Schein(58), deve-se a que sua proposta
foi desenvolvida a partir de um espectro teórico mais amplo e
completo, e ao fato de estarmos lidando com organizações
proposi talmente construídas. As técnicas antropológicas deixam
um vazio, tal como o fato de utilizarem a participação
observante, a qual, por se tratar de organizações, pode
resultar em dados viesados. Já a perspectiva cl1nica de
Schein (59), me parece adequada devido ã existência de um
interesse particular, por parte da organização, em obter um
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diagnóstico preciso de seu funcionamento, assim como da sua

cultura, com a finalidade de melhorar o desempenho.

A intenção deste capitulo, é mostrar como, quando e de

que forma Schein (60) usa abordagens antropológicas em seu

trabalho, pois esta área das ciências sociais é fundamental ao
estudo de culturas.

A partir das classificações feitas por Smircich(61),

analisaremos quais aspectos destas utiliza na sua abordagem

multidisciplinária ao estudo do fenômeno cultural nas
organizações.

9.1 - Os Cinco Ramos e a Postura de Schein.

Schein(62), assim como os cinco ramos da antropologia

cultural, tem os seguintes aspectos em comum.

9.1.1 - Funcionalismo e Administração Comparativa.

- A cultura da organização é, em alguns aspectos, derivada da
macrocultura.

- Usa superficialmente o método comparativo para comparar

organizações, as mesmas empresas em paises diferentes e paises

em si, para mostrar diferenças e semelhanças.
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- Vê as organizações como sistemas em interação com o meio
ambiente.

- Quando afirma que os elementos do paradigma cultural do
sistema (organização), tem que ter seus elementos coerente-
mente relacionados, é uma abordagem funcionalista, pois cada
elemento tem uma função especifica no sistema em prol do seu
equilibrio.

- Alerta para o problema do poder, espaço e status como
necessidades biológicas que têm objetivações culturais. O
funcionalismo afirma que a invenção de sistemas culturais são
derivados estritamente de necessidades biológicas. Schein(63)
de fato aplica este conceito, mas não de forma restritiva,
pois o mostra como apenas um dos fatores pelo qual a cultura
se forma.

- Embora recrimine a validade total da participação obser-
vante, a sugere para os primeiros contatos com as organi-
zações, no que se refere ao entorno visual e às surpresas.
(Ver la. fase da Metodologia, cap.10, item 10.1).

- Inconscientemente, usa o método etnocêntrico ao afirmar,
através da sua experiência profissional, as dificuldades de
entendimento entre pessoas de background cultural diferente,
embora do mesmo pais; nos estudos feitos em grupos t, onde
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chega A conclusão que o único em comum entre os participantes

é o idioma e nas diferenças entre palses onde o conceito de
management não existe.

- O método policêntrico também é utilizado inconscientemente,

pois, embora afirme que não deve-se interpretar culturas de

organizações, as quais não sejam do seu pais de origem, tenta

interpretar e entender práticas organizacionais de organi-
zações de outros paises.

9.1.2 - Funcionalismo Estrutural e Cultura da organização.

Os elementos culturais são um todo coerente e têm como

função manter a integridade da estrutura social do grupo.

Schein(64) acredita que os elementos culturais, conformados

num paradigma coerente, habilitam a organização (estrutura) a

cumprir sua missão, garantindo a integridade do grupo.

- O funcionalismo estrutural diz que nenhuma parte pode ser

estudada sem considerar sua relação com as outras, e que cada

novo componente deverá-se encaixar no sistema. Isto é

congruente com a afirmação de Schein(65) , de que deve haver

coerência e congruência entre os elementos que conformam o

paradigma cultural, caso contrário, não há cultura.
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Radcliffe-Brown(66) fez a seguinte divisão- do sistema
social: a estrutura social, ou os arranjos pelos quais uma
vida social, é mantida; ecológica, ou a forma como o sistema
se adapta ao meio ambiente fisico; e a cultura, ou o mecanismo
pelo qual o individuo adquire hábitos e caracteristicas
mentais que o adaptam a participar da vida social. Schein(50) ,
mostra que os arranjos para manter a vida social estão
implicitos nos componentes que tornam possivel a integração
interna. A ecologia está implicita nos componentes que
habilitam a adaptação externa e a cultura consta nos itens
especificos do conteúdo e niveis da cultura. A diferença está
em que, para SChein, todos esses componentes são dimensões da
cultura, os quais conformam todo o paradigma, já para
Radcliffe-Brown(67) , são dimensões distintas do sistema
social. Esta diferença deve-se à concepção diferente entre
antropólogos americanos e ingleses. Para os ingleses (
antropologia social ), a cultura é apenas um componente do
sistema social; para os americanos ( antropologia cultural),
a cultura é composta por todos os aspectos que formam o
sistema social.

- A aplicação especifica desta perspectiva ao estudo das
organizações, tem sido tentar ver como se pode utilizar a
cultura para alcançar os objetivos da organização, ou para
produzir mudanças que permitam adequar o sistema ao meio
ambiente em mutação. Estes dois aspectos, SChein(68) sempre os
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destaca como decisivos no sucesso das atividades da organi-
zação.

- Em comum também existe o fato de ver a organização, não s6

como possuidora da cultura der ivada do macrocontexto, mas
ainda como produtora de cultura.

- Schein(69) , de certa forma, compartilha a postura pró-cüpula

que esta perspectiva predica, já que deixa claro que a

finalidade de conhecer a cultura é melhorar o desempenho

organizacional através da sua articulação; e como o llder/-

fundador infuencia, inculca e manipula a cultura em prol dos
objetivos da organização.

- Para Schein (70) é de gande importância a manutenção da

estrutura ( organização ), através de elementos culturais

coerentes que habilitem esta a alcançar sua missão, isto é, um

sistema dinâmico que deve estar altamente organizado cultural-

mente para lidar com sucesso com seu meio ambiente.

- Schein(71) discorda que uma cultura forte seja uma vantagem

competitiva, como os trabalhos derivados do funcionalismo

estrutural afirmam. Para este, uma cultura flexlvel é melhor,

já que habilita o sistema a se adaptar com maior facilidade às

exigências do meio ambiente. Este aspecto nos trabalhos

totalmente derivados desta perspectiva funcionalista/estrutu-
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ral, são contraditórios, pois promovem uma cultura forte que

esteja apta a sobreviver no seu meio ambiente, porém, não

consideram a mutabilidade atual do meio ambiente.

- SChein(72) , acredita no efeito homogeneizador da cultura, da

mesma forma que as propostas desenvolvidas sob esta perspecti-
va.

- Ele concorda, também, que se deve conciliar os interesses

estratégicos da organização e a necessidade de os adminis-

tradores terem esta visão menos racional do mundo organiza-
cional.

- Desta perspectiva, deriva-se o interesse em articular as

relações contingenciais entre a cultura e estratégias,

estrutura, tecnologia e estilos de liderança, de forma

consistente, visando garantir o sucesso da organização.

Schein(73) dá ênfase à congruência entre a cultura e estas

variáveis organizacionais, as quais, num primeiro estágio, são

as causas que modelam a cultura, porém, mais tarde são o
efeito da cultura.

9.1.3 - Etnociência e Organização Cognitiva.

- Goodenough(74) afirma que a cultura é uma série de critérios

que o ser humano aprende para perceber, acreditar, avaliar e
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atuar, habilitando-o a agir de maneira adequada no seu meio
ambiente. Schein(54), na sua definição de cultura e na
utilização da teoria de aprendizagem para explicar como a
cultura se forma, deixa explicito que a cultura se aprende,
habilitando ao individuo a participar de forma correta no seu
cenário cultural.

- A etnociência tenta desvendar as regras básicas de compor-
tamento e as categorias implicitas pelas quais as pessoas
ordenam seu mundo. As categorias implicitas, para Schein(76),
são as premissas básicas; e as regras básicas, os padrões
visiveis de comportamento.

Goodenough(77) tenta construir o todo através de um
cuidadoso estudo das partes. Estas partes são o "individual
propriospect", que são os critérios aprendidos individual-
mente, através da interação com o grupo para poder atuar
adequadamente. Portanto, há uma pessoa "operating culture". A
"public culture" é a soma de todos os "propriospects" de um
determinado grupo e o "culture pool" é a soma de todos os
"propiospects" de uma sociedade. De fato, Schein(78) considera
a percepção individual de como atuar no grupo; como a
interação de todos os individuos forma um produto cultural
unido e como o macrocontexto cultural influencia o individuo
e o grupo.
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Schein(79) também propõe categorias universais que compõem

a cultura, porém, sempre considera variações na forma de
perceber e ver determinados aspectos com a mesma função.
Goodenough (80) utiliza os "EMICS" e "ETICS" para reduzir
elementos culturais às formas comparáveis no que se refere a
sua função.

- No caso da aplicação direta desta perspectiva ao estudo de
organizações; estas são vistas como redes de significados
subjetivos. Schein(81) vê a organização também desta forma,
pois acredita que as premissas básicas compartilhadas,
integradas numa relação coerente, dá sentido e orienta
inconscientemente as atividades da organização.

- Schein(82) dá importância ao aspecto semântico, não no
sentido de tentar deduzir valores e premissas, mas para
verificar a existência de uma linguagem, jargão e categorias
conceituais comuns que sejam coerentes com as premissas e/ou
valores identificados. Por outra parte, existe a abordagem que
Goodenough(83) utiliza, onde tenta-se identificar as regras
que guiam a ação. Para Schein(84), estas são sinônimo do que
ele chama de premissas básicas. Enfim, o que se procura
desvendar aqui são as regras "TAKEN FOR GRANTED", que orientam
a ação, o que é o mesmo que identificar as premissas básicas
fundamentais "TAKEN FOR GRANTED", que habilita os membros de
uma organização a desenvolver suas atividades.



9.1.4 - Perspectiva Simb6lica e Simbolismo Organizacional.

- O estudo cultural através de slmbolos, sugere que mediante

a identificação destes, poderemos deduzir o seu significado

para o grupo, o que lhes perimite atuar de forma coordenada e

com um sentido comum. Segundo esta perspectiva, a análise

cultural é interpretativa na busca dos significados que as

manifestações simbólicas têm. Alguns autores que têm aplicado

esta perspectiva do estudo das organizações, vêem a liderança

como administração de significados ou concentram-se na
dinâmica simbólica da organização.

- Schein(86) dá muita importância aos slmbolos, porém, sua

abordagem para com estes é diferente da sugerida por Ge-

ertz(87), na tentativa de compreender as culturas. Schein(88)

vê nos slmbolos um instrumento a ser manipulado pelos lideres,

para levar a organização na direção pretendida e consolidar

posturas, comportamentos, normas, valores e premissas, através

das atitudes e atenção deliberada da parte dos lideres a
certos aspectos.



1.U

9.1.5 - Estruturalismo e Organização de Processos Incons-

cientes.

Segundo Levi-strauss (89), há normas, regras, valores e

ideologias das quais devemos tirar conclusões sobre a lógica

e motivações das condutas individuais, isto é, a estrutura

social impõe as regras do jogo que viabilizam a vida em

sociedade ..Schein(90) , afirma que quando a organização tem sua

cultura formada, esta passa a ser mais causa do que efeito e

é "TAKEN FOR GRANTED"; então podemos afirmar que é condizente

com a imposição de regras por parte da estrutura em prol da

viabilização das atividades da unidade social, ou seja

quando a cultura está formada, esta estrutura impõe as regras
do jogo a todos os seus membros.

- Levi Strauss (91) distingue o tempo cronológico corno história

nas culturas ocidentais e o tempo clclico de outras culturas,

nas quais é imposslvel fazer urna construção histórica

cronológica, pois as coisas não têm começo nem fim, apenas são

etapas sucessivas. Isto deve-se a não ter havido fatos

marcantes que tenham originado mudanças signficativas ou como

ponto de partida para urnanova concepção das coisas. SChein(9-

2), utiliza explicitamente as diferentes concepções de tempo,

seja na reconstrução histórica cronológica de eventos

marcantes, aspecto posslvel na maioria das organizações devido

à sua concepção corno empreendimento que teve urna origem quase
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sempre premeditada e as outras posslveis concepções de tempo,

pelas quais as atividades da organização podem se orientar (

monocrônico, policrônico e clclico ).

- Segundo o estruturalismo, a cultura é a manifestação dos

processos psicológicos inconscientes, então, estuda-se a

cultura para revelar as dimensões universais secretas da mente

humana. A tarefa da análise estrutural é a de descobrir a

ordem das relações que torna um conjunto de pedaços, indivi-

dualmente insignificantes, num todo compreenslvel, ou seja, a

estrutura. Esta resolve problemas com os slmbolos, idéias ou

categorias e os problemas e implicações das aplicações destes.

Para Schein(93) , a cultura são as premissas básicas "TAKEN FOR

GRANTED" que se encontram no inconsciente do ser humano,

portanto, estuda-se a cultura para tentar desvendar estas

premissas, as quais conforman-se sob várias categorias

conceituais, formando um paradigma coerentemente inter-relaci-

onado que habilita ao ser humano compartilhar de uma determi-

nada estrutura social. Como podemos observar, a concepção de

cultura, o seu caráter inconsciente e o estudo canalizado a

tentar desvendar estas categorias inconscientes que conformam

uma estrutura, são totalmente equivalentes à abordagem e

concepção de cultura de Levi Strauss(94).

- Esta abordagem, aplicada ao estudo das organizações, vê as

formas e práticas da organização como projeções dos processos
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inconscientes e são analisadas através da interação dinâmica

entre o processo inconsciente e suas manifestações conscien-

tes. Schein(95) e outros poucos autores têm tentado adotar

esta perspectiva, procurando mostrar como a vida organizacio-

nal é uma manifestação do inconsciente, sendo que, para

entender sua lógica, deve ser analisada a interação entre os

processos conscientes e inconscientes.

- Schein(96) e os trabalhos derivados desta perspectiva,

criticam as análises que tentam explicar as coisas apenas

pelos elementos superficiais e conscientes, pois não sabemos

sobre a estrutura de referência inconsciente que leva às

manifestações conscientes. Portanto, a ênfase da pesquisa

concentra-se em tentar revelar a infra-estrutura inconsciente
que guia a ação.

9.2 - Apreciações.

- Como podemos observar, Schein(97) incorpora na sua aborda-

gem, todos os aspectos dos diferentes ramos da antropologia

cultural, não restringindo-se a apenas uma perspectiva. Porém,

é do estruturalismo que adota os aspectos mais importantes e

centrais da sua abordagem, pois vê que o realmente importante

a desvendar numa cultura, é a infra-estrutura inconsciente ou

as premissas básicas fundamentais "TAKEN FOR GRANTED" que

orientam a ação. Os outros aspectos das outras correntes
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antropol6gicas são complementares à sua anâlise. Por outra

parte, é importante destacar que esta abordagem, a qual abarca

todos os aspectos da antropologia cultural, é ainda complemen-

tada com outros ramos das ciências sociais, tais como

sociologia, psicologia e teorias especificas derivadas destas

âreas. Isto nos leva a concluir que, em nivel de tendência e

como caminho a seguir, qualquer ramo das ciências sociais deve

ser abordado de forma mu Itidisciplinâria, pois todos são
complementares.
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Capítulo 10

Guia Metodológico Para Trabalhos de Campo



No estudo de culturas de sociedades, utiliza-se o método
etnográfico. Este consiste na utilização da participação
observante visando acumular as informações necessárias à

realização de um trabalho intelectual e cientifico, com o
intuito de entender uma cultura. Geralmente, os membros do
grupo em estudo querem participar, porém, quase sempre não
existe um interesse particular por parte destes nos fins
intelectuais que motivaram o estudo. Esta falta de interesse
pode levar a não revelar aspectos que influam no estudo, sejam
por motivos pessoais ou por considerá-los indiferentes.

Como nosso interesse está voltado às organizações, o
método etnográfico talvez desvirtue o sentido de fazer uma
análise cultural destas, pois, segundo meu ponto de vista como
administrador, qualquer estudo de organizações com fins
especificos deve estar voltado ao incremento do alcance e
efetividade das atividades da organização. Portanto, a análise
cultural de uma organização deve ser tomada neste espirito.
Então, a perspectiva clinica é a adequada, já que os clientes
serão os interessados no envolvimento de um estranho, pois
estão pagando e precisam que este aponte soluções aos
problemas que gestaram sua contratação. O clinico é chamado
quando todas as soluções racionais não funcionaram, procuran-
do, através da análise dos dados dos interessados por um
consultor externo, achar algo irracional que impossibilite a
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solução dos problemas. Esta perspectiva permite que se possam
desvendar as premissas mais profundas pelas quais a organi-
zação opera, já que o grande interessado em descobrir os
motivos que interferem no desempenho da organização será ela
mesma.

Estas afirmações permitem inferir que desvendar a cultura
de uma organização é uma arma ütil para diagnosticar problemas
organizacionais, como também, uma ferramenta para trabalhos de
assessoria.

Enfim, a abordagem proposta é de entrevistas clinicas
repetidas, isto é, uma série de encontros e explorações
conjuntas entre o investigador e informantes motivados que
fazem parte da organização e por conseguinte da cultura. O
esforço conjunto entre estas duas categorias de participantes,
pode decifrar as premissas essenciais, seus padrões e
inter-relações. Este esforço conjunto tem dois motivos
primeiro, o consultor externo não tem convivido o suficiente
com a cultura para ter uma boa noção das categorias de
significados, levando-o a analisar os eventos observados sob
suas próprias categorias. Segundo, o membro da organização
está inconsciente das premissas, as quais poderão ser
desvendadas à medida em que este tenta explicar o porque de
certos acontecimentos ao consultor.



10.1 - Desvendando o Paradigma Cultural: "Metodologia".

Sendo a cultura uma coisa tão abstrata, uma metodologia

que permita ir direto ao assunto é impossivel. Portanto, a

metodologia aqui sugerida, tomada de Schein(98), nos orienta

sobre como chegar a configurar as categorias que conformam a
cultura de um grupo.

É importante ressaltar, que a utilização da palavra fase

para caracterizar os diferentes aspectos a serem abordados na

busca de informações, não implica em uma seqüência ordinal (

ser necessário que se conclua uma, para que a seguinte tenha

inicio ). Porém, excluindo a primeira fase, todas as fases,

até a quarta, devem ser desenvolvidas paralelamente. Por outra

parte, a quinta fase ou de dedução, deve estar presente e ser

utilizada em todas as fases anteriores, pois são aspectos

paralelos, complementares e inerentes às quatro fases; sendo

a partir de onde, após obtermos todas as informações,
tentaremos formalizar as premissas que operam.

10.1.1 - la. Fase.

Antes de começar a tentar desvendar as premissas básicas

pelas quais a organização opera, o investigador deverá
expor-se à cultura de uma forma natural.



Os seguintes passos são recomendados

1 - Entre e concentre-se nas surpresas.

Nos primeiros contatos fisicos com a unidade cultural,
observar coisas que chamem a atenção ou são diferentes das que
se esperavam. Por exemplo informalidade nas relações
pessoais, pontualidade, slmbolos de status, conflito nas
relações pessoais etc.

2 - 9bservação sistemática e controle.

A observação sistemática é necessária para confirmar quais
das surpresas são, de fato, experiências que se repetem e,
portanto, refletem a cultura.

Confirmam-se as surpresas do item anterior?
sim ( ) Não ( ) Algumas ( )

Quais?

Explicação:



3 - Localizando um Membro Motivado.

Dentro da organização, deve-se achar alguém motivado e
analiticamente capaz de decifrar e entender o que está
acontecendo. Muitas vezes, essa pessoa surge através da
necessidade de obter ajuda do consultor. Geralmente, no começo
são os membros da cúpula.

4 - Revelando as Surpresas. Enigmas e Intuições.

Após ter estabelecido a relação com o membro, o consultor
pode revelar suas observações e hipóteses a respeito do que
ele está vendo. A maioria das vezes este intercâmbio dá-se
devido a que o membro começa a perguntar sobre as impressões
que o consultor tem da organização.

10.1.2 - 2a. Fase. Metodologia para entrevistas.

A idéia aqui, é fazer uma reconstituição histórica com
seus incidentes críticos, a qual permita visualizar como o
grupo resolveu seus principais problemas de adaptação externa
e integração interna, e que tipo de soluções trabalharam
repetidamente até tornaren-se "TAKEN FOR GRANTED" ( ver capo4,
itens 4.2 e 4.3).



As seguintes perguntas podem ser formuladas

1 Conte-me a história da organização. Você poderia
contar-me quando foi fundada e descrever os eventos que
ocorreram nesse momento?

a) Quem estava envolvido? ( Localizar o fundador, lideres e
figuras importantes que tenham sido os verdadeiros criadores
da cultura e tentar descobrir quais eram seus valores, falhas,
premissas e metas ).

b) Quais foram os problemas.criticos, para começar? ( Tente
achar quais os acontecimentos relativos ã sobrevivência e como
foram enfrentados ).

c) Quais foram as metas especificas que surgiram? Formas de
trabalho? Valores chaves?

2 - Qual foi o próximo incidente critico que ocorreu? ( Algum
incidente que ameaçou : a sobrevivência; provocou o reexame e
reformulação de metas; métodos de trabalho; assuntos que
envolveram membros; eventos que desafiaram as normas e
soluções ou eventos que provocaram tensão) .
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a) Como as pessoas sentiam-se a respeito'do que acontecia?
Estavam ansiosos, zangados, gostando, ou qual outro senti-
mento?

b) O que foi feito? Quem o fez? ( Tentar elucidar em
detalhes a natureza da resposta e os atores chaves que foram
reponsáveis por esta ).

c) Qual foi o significado da resposta? Que metas, valores e
premissas estavam implicados ou explicitamente manifestos na
resposta?

d) O que aconteceu? A resposta funcionou? Como as pessoas
sentiram-se depois? A resposta teve continuidade?
Estas perguntas devem ser feitas a respeito de outras crises
enfrentadas.

- Análise das Respostas das Entrevistas e Informação Obser-
vada.

Quando se esclarecem os incidentes, o que foi feito e
como funcionou, deverá tentar-se articular os valores e
premissas básicas que estão envolvidas nas repostas. Esta é a
atividade analltica sugerida na 5a. fase. Deve haver repetição
nas respostas para que sejam itens culturais.



10.1.3 - 3a. Fase- Outras Fontes de Informação Cultural.

1 - Estrutura Organizacional

A estrutura da organização implica em certas premissas a

respeito da 1ndole humana, serve para estabelecer relações

hierárquicas e entre colegas, permite alocar papéis e status

com o intuito de poder designar as tarefas de maneira clara e

desenvolver expectativas estáveis de um para o outro. Por este

motivo," a estrutura ê um elemento imprescind1vel da cultura,

porém, o conteúdo cultural deve ser decifrado, não assumido.

2 - sistemas Formais de Informação e Controle da Organização.

Se o que é realçado no sistema de informação e controle

é atualmente seguido pelos demais administradores chaves, este

reflete a cultura. As mensagens mais potentes estão embutidas

no processo tecnológico em si, mais do que no significado

psicológico desse processo, isto é, se a cultura da organi-

zação está constru1da em premissas diferentes daquelas

impl1citas num dado processo tecnológico, este não sobrevive-
rá. Por exemplo a informação financeira é vista como

relativamente importante, porém, os administradores chaves não

a consideram. Isto reflete algumas premissas. No caso da

tecnologia, se um sistema de computadores é introduzido para
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democratizar a informação, sendo que esta sempre foi patrimO-
nio dos nIveis hierárquicos superiores, o sistema não
funcionará da forma pretendida.

3 - Mitos, Lendas, Estórias e Estatutos.

t posslvel determinar como estórias a respeito dos
fundadores, estatutos e credos da organização, reforçam as
premissas, embora não possamos inferi-las apenas através
desses dados. O conteúdo destas são apenas valores, os quais
podem ou não ser condizentes com as premissas que operam.
Usualmente, as estórias comunicam os valores e crenças dos
fundadores e outras figuras principais da organização, que se
tornaram modelos simbólicos, úteis para doutrinação.

As afirmações explIcitas através de credos, filosofias e
estatutos, refletem as intenções, conscientemente articuladas,
do 1Ider em ter certa mensagem transmitida. Por este motivo,
sua validade pode ser questionada, já que não se tem certeza
de que refletem, realmente, as premissas que operam na
organização. Porém, podemos afirmar que estes artefatos
organizacionais têm mais utilidade para conferir as hipóteses
levantadas a respeito das premissas básicas.

Seguir os passos sugeridos na 5a. fase para tentar
inferir as premissas.



10.1.4 - ia. Fase. Entrevistas em Grupo Para Elucidar Posturas
Relativas às Dimensões Específicas.

Devem formar-se grupos para desenvolver as dimensões a

seguir e discutir as respostas que serão obtidas. Esta

atividade deve ser precedida por uma reunião que esclareça o

sentido de cultura, suas funções, conteúdo e níveis ( ver

cap.4). Depois, os membros do grupo selecionam as dimensões a

serem analisadas e começam a desenvolvê-las com a ajuda das

explicações prévias e orientações do consultor externo. Esta

técnica é útil porque estimula a mostrar o que está escondido

e permite observar a cultura em ação.

A seguir estão as perguntas e o métodos para a discussão

em grupo. Embora Schein(99) não sugira, eu acredito que estas

preguntas podem ser utilizadas como guia para questionar e

discutir junto aos membros com os quais estabelece-se contato
individual.

10.1.4.1 - Dimensão 1 - Relação da organização Com Seu Meio
Ambiente.

Quais são as premissas básicas da organização, com
relação a si mesma?
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1- Identidade básica e papel : quem somos ( tipo de produto,
mercado, serviço, usuário ... ); qual é nossa missão pricipal
ou função básica na sociedade, nossa razão de ser ou a nossa
justificativa para sobreviver?

2- Meio ambientes relevantes : quais são os meio ambientes
relevantes com os quais devemos relacionar-nos, já que
representam ameaças e repressão, numa mão, e oportunidades
noutra?

a) Econômico
b) Político
c) Tecnológico
d) Sociocultural
e) Outros

3 - Posição com relação a estes meio ambientes

a) Dominante e sob controle
b) Em harmonia, simbiótico
c) Dominado por este. Devendo nos ajustar e achar

nossa posição



- Método Analitico a Ser Usado nas Discussões Em Grupo.

1 - Reconstrua e analise a história da organização através da

identificação de todas as grandes crises, transições cruciais

e ~utras ocasiões de grande emoção.

2 Para cada evento identificado, reconstrua como a

administração nessa época definiu identidade/papel, meio
ambiente relevante e posição.

3 - Localize padrões e temas através dos eventos analisados.

4 - Faça um cruzamento dos padrões e temas contra o critério
estratégico comum.

5 - Articule as premissas que fundamentam as ações tomadas.

6 - Confira estas premissas contra os dados de comportamento
comum.

10.1.4.2 - Dimensão 2 - Natureza da Realidade, Verdade e Bases
Para Decisões.

Quais são as premissas básicas da organização a respeito
da realidade?
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1 - Realidade fIsica, social e subjetiva na v í são da
organização, quais áreas de decisão permanecem no domlnio da

realidade fIsica ( externamente verificável por critérios

objetivos reais )? Quais permanecem no domlnio da realidade

social ( verificável só por consenso, matérias de opinião,

costumes, dogma, princIpios )? Quais permanecem no domlnio da

realidade subjetiva ( verificável só por experiências

subjetivas, matérias de opinião pessoal, falhas, gosto)?

2 - Critério de verificação - moralismo/pragmatismo : dentro

de um dado domlnio, corno determinamos quando algo é "verdadei-

ro" ou "real" e, portanto, pode servir corno base para se tomar
urna ação?

a) Tradição "Sempre foi feito desta forma".

b) Religioso/dogma moral "Esta é a forma correta de
fazê-lo".

c) Revelação por homens experientes ou autoridades "Nossos
experts ou consultores nos recomendam fazer isto".

d) Processo Racional/Legal - "Nós deixamos este tipo de

decisão ao comitê de marketing, que eles decidam".
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e) Resolução de conflito, debate aberto - "O dLscut.Lmoa em
três comitês diferentes, testamos este na força de vendas e a
idéia ainda soa, portanto o faremos".

f) Tentati va e erro, que funciona "Vamos tentar e
veremos".

g) Teste cientifico - "Nossa pesquisa mostra que esta é a
forma de fazê-lo".

- Método Analítico a Ser Usado Nas Discussões em Grupo.

1 - Identifique um conjunto de decisões que envolveram temas
estratégicos e grande conflito antes de uma solução.

2 - Classifique as decisões de acordo com o tipo de âmbito em
que se enquadram.Realidade fisica, social ou subjetiva.

3 - Identifique para cada conjunto os tipos de critérios que
fizeram as pessoas sentir que a decisão poderia finalmenté ser
alcançada.

4 - Procure por um padrão e temas nesses critérios.

5 Articule as premissas básicas que fundamentam os
critérios.
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6 Confira a conclusão em relação aos dados sobre o
comportamento comum na organização.

10.1.4.3 - pimensão 3 - A Natureza do Tempo.

Quais são as premissas básicas a respeito da natureza do
tempo e como este é estruturado (este reflete a concepção de
tempo da cultura)?

1 - Direção do foco
a) Orientação para o passado
b) Orientação para o presente
c) Orientação para o futuro

2- Conceito básico
a) Linear, monocrônico
b) Policrônico
c) Cíclico

3 - Medida das unidades relevantes, duração dos ciclos

- Método Analítico a Ser Usado Nas Discussões em Grupo.

1 - Identifique e analise algumas decisões recentes verifi-
cando se foi dada mais importância ao que foi feito no
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passado, o que foi feito agora ou o que poderá ser feito no
futuro.

2 - Liste os principais sistemas e procedimentos usados na

organização e determine a duração do ciclo de cada um.

3 - Quanta variação é permitida em relação aos alvos e prazos

? Quanto tempo de tolerância existe para atrasar-se a um

encontro? Tarde para cumprir com um prazo ?

4 - Quanto tempo duram os encontros ?

5 - A organização usa relógios de ponto, folha de controle de
horários, outros registros de tempo?

6 - Para cada item acima, procure temas comuns dos quais

possam inferir-se premissas e depois cheque-as com relação aos
dados de comportamento normal.

10.1.4.4 - Dimensão 4 - A Natureza do Espaço.

Quais são as premissas básicas a respeito da natureza do

espaço, quão disponlvel é, como deve ser estruturado e quais
são os seus significados simbólicos?



1 - Disponibilidade

a) Infinitamente disponível

b) Disponível mas limitado

c) Altamente indisponível

2 - Uso do espaço como um símbolo

a) Como o espaço é utilizado para simbolizar status e poder?

b) Como o espaço é utilizado para simbolizar relações de
amizade, é alocado como para uso ou propriedade, é utilizado
para manter a privacidade?

3 - Normas de distância

a) Distâncias apropriadas para relações de status formal e
informal.

b) Distâncias apropriadas para relações íntimas e de.
amizade.
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c) Distâncias apropriadas para encontros ou reuniões,
relações com pessoas de fora da organização e assim por
diante.

- Método Analítico Para Ser Usado Nas Discussões Em Grupo.

Esta área não se presta facilmente a análises formais
através-de perguntas. Se deverá sugerir ao grupo, revisar sua
pr6pria experiência em situações organizacionais diferentes,
possibilitando uma melhor percepçro de como o espaço é usado
e quais premissas o fundamentam.

10.1.4.5 - Dimensão 5 - A Natureza da gndole Humana.

Que premissas básicas são mantidas com relação à índole
humana e como são aplicadas na organização, nos níveis
administrativos (diretivos) e operativos?

1 - índole humana básica

a) Os seres humanos são basicamente maus (preguiçosos,
contra a organização, interesseiros e/ou egoístas).

b) Os seres humanos são basicamente bons (trabalham duro,
leais, generosos, a favor da organização).



c) Os seres humanos são basicamente neutros (misturado,
variável, capaz de ser bom ou mau).

2 - Mutabilidade

a) O ser humano é definido no nascimento e deve aceitar o
que ele é. Se posslvel, deverá estar apto a compensar com suas
ações o fato de ser inatamente mau.

b) O ser humano é mutável e aperfeiçoável.

- Método Analítico a Ser Usado Nas Discussões em Grupo.

1 - Identifique os heróis, vilões, pessoas fracassadas e bem
sucedidas e compare as estórias contadas a respeito deles a
partir do ponto de vista do que é dito sobre a lndole humana.

2 - Analise os critérios de recrutamento, seleção e promoção.

3 - Analise os critérios de avaliação de desempenho. O que as
pessoas procuram, que tipo de comentários são escritos, o que
é valorizado e o que não é.

4 - Analise o sitema de controle e recompensas para ver quais
são as premissas impllcitas de como as coisas são processadas
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(por exemplo, controle frequente implica que não se acredita
nas pessoas).

5 - Procure premissas comuns através dos domínios preceden-
tes.

6 - Confira as premissas identificadas contra os dados de
comportamento corrente.

10.1.4.6 - Dimensão 6 - A Natureza da Atividade Humana.

o que é assumido como a posição própria e natural dos
seres humanos em relação ao seu meio ambiente?

1 - Proativo, "Doing Orientation" : seres humanos por cima da
natureza, atuam para solucionar problemas, nada é impossível,
brigam, ganham, tentam.

2 - Reativo, "Being Orientation" : seres humanos subordinados
pela natureza, aceitam o destino, relaxam e desfrutam o que é

inevitável.

3 - Harmonizador, "Being In Becoming Orientation" : seres
humanos em natureza, total desenvolvimento de si mesmos como
coisa natural, procuram aperfeiçoar-se.



- Método Analitico a Ser Usado em Discussões em Grupo.

l-Identifique um conjunto de problemas enfrentados pela
organização na sua história, onde a principal fonte do
problema fossem forças externas que atuavam como barreiras ou
empecilhos para o que a organização queria fazer.

2 - Quais foram as abordagens defendidas para lidar com o
problema? Estas refletem alguma das abordagens precedentes?

3 - Que abordagens são atualmente adotadas? Estas refletem
alguma das abordagens precedentes?

4 - Que premissas estão impllcitas nas abordagens adotadas?

5 Conf ira as premissas identificadas com relação ao
comportamento.

- Método Analítico Alternativo Que Pode Ser Usado.

l-Identifique lideres, fundadores e heróis na história da
organização. Que premissas tinham a respeito da sua posição
perante a natureza?
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2 - Identifique os membros usualmente bem sucedidos e mau

sucedidos da organização. Que diferança de premissas parecem
caracterizar os dois grupos ?

3 - Cheque as premissas identificadas contra o comportamento
observado.

10.1.4.7 - Dimensão 7 - A Natureza das Relações Humanas.

Quais são as premissas básicas a respeito de como as

relações devem ser conduzidas, para que as necessidades

humanas básicas para o amor e agressão sejam construtivamente
administradas ? Ou, que premissas fundamentam as regras
básicas para a administração de:

- Poder, controle e influência

- Intimidade e afeto

1 - Relações humanas - Quais são as bases para estruturar
todas as relações humanas?

a) Linearidade - Tradição, hierarquia, familia.

b) Colateralidade, cooperação em grupo - consenso do grupo
e bem-estar deste.



c) Individualidade, competição - direitos individuais e
bem-estar individual.

2 Relações organizacionais: quais são as bases para
estruturar as relações organizacionais?
Há muitas tipologias nesta área baseadas na distribuição de
poder, envolvimento, como o trabalho é estruturado, como são
resolvidos os conflitos e a natureza da missão organizacional
por si mesma. O tema da distribuição do poder é provavelmente
central.

a) Autocracia baseado na premissa de que lideres,
fundadores, proprietários ou aqueles que detêm o poder têm o
direito e obrigação de exercê-lo.

b) Paternalismo - baseado na premissa da autocracia e na
premissa de que aqueles que estão no poder estão obrigados a
tomar conta daqueles que não estão.

c) Consulta - baseado na premissa de que todos os nlveis têm
informação relevante para contribuir, mas o poder permanece
nas mãos dos lideres ou proprietários.

d) Participação - baseado na premissa de que informação e
pericia, em todos os nlveis, são relevantes à performance
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organizacional. Portanto, o poder deve ser compartilhado de
forma apropriada.

e) Delegação - baseado na premissa de que o poder deve ser
situado onde pericia e informação estão, porém) esta função
permanece na responsabilidade dos niveis hierárquicos
superiores.

f) Coleguismo - baseado na premissa de que os membros da
organização são companheiros que compartilham a responsabi-
lidade por toda a organização.

- Método Analitico a Ser Usado Nas Discussões em Grupo.

1 Identifique um conjunto de decisões importantes e
recentes e

examine se foram feitas por individuos, grupos, ou ambos, e
como o poder foi decidido no processo decisório.

2 - Examine estórias organizacionais e lendas a respeito de
heróis e vilões para descobrir como estas pessoas estão
relacionadas a outras na organização.

3 - Examine incidentes criticos, como instâncias de insu-
bordinação, para determinar como a organização lida com a
violação das normas de autoridade.



4 - Procure temas nas decisões, est6rias e eventos para
identificar as premissas fundamentais.

5 - Confira as premissas identificadas contra o comportamento
observado.

10.1.5 - 5a. Fase. Deduções e Formalização de Premissas.

I - Exploração conjunta em busca de explicações.

o consultor externo, juntamente com os membros envolvi-
dos, deverão, em cada fase e depois que todos os dados sejam
coletados, t.errt az inferir as premissas e ver se são condi-
zentes umas com as outras, as relativas aos problemas de
adaptação externa, integração interna e das categorias
conceituais.

2 - Formalização de hipóteses.

o resultado do item anterior são explicações que fazem
sentido, plasmadas na forma de premissas. Porém, só serão
consideradas válidas quando houver congruência entre as
obtidas em todas as fases. É importante lembrar que as
surpresas detectadas na la. fase são uma boa fonte para
conferir premissas com padrões abertos de comportamento.



3 - Verificação sistemática e consolidação.

Deverá tentar-se buscar novos informantes para encontrar

mais evidências que permitam a confirmação dos dados levanta-
dos.

4 - Consolidação das premissas.

Esta etapa é a mais difícil, pois deve-se tentar, com.

todos os dados disponíveis, chegar a uma conclusão sobre quais

são as premissas, como operam e afetam o comportamento.

5 - Ajuste permanente.

À medida que surgem novos dados e que conhece-se melhor

a cultura, pode-se refinar e modificar o modelo cultural que

começou a se construir.

6 - Descrição formal escrita.

Uma descrição escrita sobre as premissas e como se

inter-relacionam, é necessário para poder articular o

paradigma. Este documento deverá servir para orientar as ações

da empresa em face aos problemas detectados.



Notas :

98 Schein, Edgar. Organizational Culture and Leadership.
la.edição, San Francisco, Jossey Bass inc.publishers, 1.985.
99 IBID



CAPITULO 11

TRABALHO DE CAMPO No 1

JORNAL "DIÁRIO DA MANHÃ"
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o Jornal "Diário da Manhã" é uma empresa familiar situada

em Goiânia - Goiás, fundada em 1959 com o intuito de ser o

porta voz e esclaredor dos acontecimentos pollticos, empresa-

riais, sindicais e sócio-culturais do estado, porém, mais

voltado para o âmbito polltico. Atualmente conta com 200

funcionários entre cargos "diretivos, jornalistas e pessoal

operativo. A tiragem diária é de aproximadamente 15.000

exemplares, os quais são distribuidos em Goiânia, Anápolis e

algumas cidades importantes do interior do Estado.

o desejo por desenvolver este trabalho na empresa deve-se

ao fato de já ter realizado outros nesta, portanto, contando

com o reconhecimento do proprietário. Para poder aplicar esta

análise, dentro das caracterlsticas que Schein (100) acredita

serem as apropriadas, é necessário o interesse e apoio por

parte da empresa, o que permitirá poder obter dados precisos

e reais. O interesse por parte da empresa, surgiu através de

uma conversa com o proprietário, na qual, ele planteava que

esta chegou num ponto em que não consegue crescer mais devido

ao fato de que todos os esforços por expandir-se e torná-la

mais profissional são inviabilizados por motivos não aparen-

tes, pois contrata-se um consultor, este faz propostas, etc.,

mas na hora da implementação surgem os problemas. Foi nesse

momento quando comentei sobre a incidência dos fatores

culturais no desempenho organizacional e sobre minha monogra-
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fia, que precisamente era a identificação das caracteristicas

culturais de organizações, com o intuito de tornar estas, uma

arma eficaz e estratégica na administração de empresas. Esta

nova perspectiva recebeu interesse por parte do proprietário,

o qual me propôs desenvolver este estudo na empresa, mas com

a finalidade que este não ficasse apenas no diagnóstico

cultural, como também fosse feita uma proposta especifica que

visasse sarar as deficiências administrativas e operacionais

da empresa, e a forma pela qual as caracteristicas culturais

dariam suporte ao processo de mudança a ser implementado. As

perspectivas que as exigências do trabalho propunham, eram

ideais aos objetivos da monografia, pois um destes é mostrar

como a cultura viabiliza o processo de mudança a ser implemen-

tado, isto é, a aplicação prática deste tópico.

o trabalho de campo, desde meu primeiro contato com a

empresa, até a apresentação do diagnóstico cultural, diag-

nóstico de falhas e deficiências e a proposta concreta de

mudança, foi desenvolvido entre novembro de 1990 e maio de

1991. A metodologia utilizada para o diagnóstico cultural é

totalmente baseada na proposta de Schein (101), descrita no

capitulo 10.



11.1 - la Fase.

11.1.1 - Entre e Concentre-se nas Surpresas.

- Falta de controle do pessoal nas suas tarefas.
Liberdade para abordar os superiores.

- Insubordinação (pequena).
- Rebeldia.

Informalidade no vestir, agir, modos e nas rotinas de
trabalho em todos os aspectos.
- Falta de pontualidade.

Descontração nas relações entre os membros do pessoal
operativo e jornalístico.
- Alegria.

Pouca importância à educação formal em detrimento da
experiência prática.

- Alto grau de centralização do poder de decisão.

11.1.2 - Observação sistemática e Controle.

Após uma observação detalhada, todas as surpresas
detectadas foram confirmadas.



11.1.3 - Localizando um Membro Motivado.

Inicialmente foi o Lider / Fundador e o Diretor Finan-

ceiro (seu filho). Depois, a medida que me familiarizava com

a empresa, a Diretora de Marketing (filha do Lider / Fundador)

foi se tornando uma peça chave no meu trabalho, pois ela tem

uma visão mais critica da forma pouco profissionalizada de

operar e das caracteristicas familiares da empresa. Ela se

interessou e sentiu-se motivada a colaborar com o trabalho,

pois viu neste uma tentativa séria e profissional de fazer um

diagnóstico da empresa e propor um curso de ação. Por outra

parte, ela trabalha desde adolescente na empresa, portanto a

conhece muito bem, ajudando-me a selecionar outros membros

para desenvolver o trabalho de campo e na formação de grupos
para discussão.

11.1.4 - Revelando as Surpresas, Enigmas e Intuições.

À medida em que ia desenvolvendo o trabalho, ela sempre

me perguntava minhas impressões, as quais fui revelando

cuidadosamente para não ferir suceptibilidades. Para minha

surpresa, ela concordou com todos os itens listados no ponto

1. Porém, destes não foi possivel inferir premissas, mas foi

posslvel perceber que se valoriza a responsabilidade própria,
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um certo grau de independência, mas limitado; alegria e
experiência prática.

11.2 - 2& Fase. Entrevistas.

Estas entrevistas foram realizadas exaustivamente com

muitos membros da organização, com o intuito de se fazer uma

reconstrução histórica da vida do "Diário da Manhã". O relato

a continuação engloba os principais acontecimentos e os dados

que coristaram em todos os depoimentos.

11.2.1 - Hist6ria do "Diário da Manhã".

A empresa "Diário da Manhã" (originalmente "5 de março"),

foi fundada em 1964. Seu líder / fundador idealizou um jornal

semanal dirigido a classe política, empresarial e sindical (em

especial a política), sem tomar partido. O seu interesse era

denunciar os aspectos positivos e negativos desses setores,

motivado pelo idealismo de se fazer um jornalismo sem

compromisso, voltado para o esclarecimento da verdade e da

contestação da situação politica que vivia o pais (ditadura

militar) .

O grande problema para viabilizar este empreendimento era

a falta de recursos financeiros; porém, teve a sorte de

conhecer um escritor, poeta e jornalista que compartilhava
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seus ideais, o qual decidiu financiá-lo sem tomar parte ativa
no jornal. Este começou de forma precária, com uma pequena
máquina manual instalada num galpão. O 11der / fundador
cuidava da parte das matérias jornal1sticas, das vendas e
cobranças, contando com a participação de alguns funcionários
que faziam a diagramação, impressão e distribuição do jornal,
e de alguns jornalistas que redigiam as matérias.

O 11der / fundador valorizava a entrega pessoal,
abnegação, o esclarecimento pol1tico, intelectualidade e a
contestação à ditadura militar e repressão, pois ia contra os
seus ideais democráticos. Porém, embora com estes ideais, ele
centralizava tudo e tinha uma postura paternalista com relação
aos seus empregados. A contestação à ditadura lhe ocasionou
uma perseguição pol1tica, fato pelo qual teve que fugir e
fechar temporariamente o jornal, ocasião na qual as máquinas
e instalações foram quebradas pelos órgãos de repressão. Este
evento cr1tico teve um valor significativo para os outros
membros do grupo, pois ficou demonstrado que realmente os
valores que ele predicava eram verdadeiros. Quando o jornal
reabriu, estes valores já possuiam um grau de consenso
generalizado, o que permitiu ao jornal seguir sua linha de
atuação.

A meta era fazer chegar o jornal ao máximo de pessoas
poss1veis a um preço acess1vel, com a finalidade de esclarecer
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a população sobre os acontecimentos pol1ticos e tentar
politizá-la através de uma visão cr1tica destes. Os procedi-
mentos de trabalho eram orientados pelo 11der / fundador,
asignando aos jornalistas as matérias a serem feitas,
orientando aos diagramadores na construção do jornal,
fiscalizando a impressão e controlando a distribuição.

Com o transcorrer dos anos, o carisma e sua linha de
atuação sempre igual lhe concedeu o apoio e reconhecimento
popular e das classes pol1ticas, empresariais e sindicais.
Devido a isto, o 11der / fundador decidiu continuar desen-
volvendo o mesmo tipo de trabalho, com as mesmas pessoas,
porém, mudando o jornal de um semanário para um jornal diário,
que iria-se chamar "Diário da Manhã". Ele visualizava esta
mudança como uma evolução natural. Este evento foi bem
recebido por todos, tanto pelo público como pelos membros da
organização, pois sentiam-se seguros da continuidade do
sucesso, garantido pelas premissas originadas dos valores do
11der / fundador. Um pouco de ansiedade foi liberada, sendo
absorvida por este, proporcionando segurança ao grupo. O
jornal começou a funcionar em 1980, sendo muito bem aceito e
provocando com que o outro e único jornal diário até então,
começasse a perder espaço, dando finalmente ao "Diário da
Manhã" a liderança nas vendas dentro do Estado.
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Embora tudo estivesse correndo perfeitamente, o evento

mais crItico da vida do jornal estava começando a despontar,

em parte por uma falha do 1Ider / fundador e outra devido a

"que as instituições públicas ainda estavam tomadas pelo

espIrito da ditadura. O 1Ider / fundador, neste momento,

gozava de um prestIgio e poder polltico muito grande (1984),

porém, após algumas matérias publicadas no jornal, entrou num

confronto direto com o Governador do Estado, o qual começou a

boicotar o jornal, ocasionando, assim, uma grave e profunda

crise econômica. Muito dos membros da organização ficaram do

seu lado trabalhando até sem receber; já outros o deixaram,

entraram com ações trabalhistas, fizeram passeatas e manifes-

tações contra a empresa e zombaram, segundo eles, da prepotên-

cia do 1lder. Ele definitivamente cometeu um erro de cálculo,

superestimando seu poder e subestimando o do Governador.

Sentindo que tudo estava para desabar, decidiu tentar

reverter a situação, procurando fazer as pazes com o Gover-

nador. Para viabilizar isto, teve que rever algumas posturas,

pessoais e da empresa. Continuou com a mesma linha jornallsti-

ca, porém, mais comedido nos comentários, procurando uma maior

aproximação com o empresariado local, recompensando e

incentivando os membros que ficaram de seu lado e procurando

fontes alternativas de financiamento. Estas mudanças não

implicaram numa mudança cultural, já que os valores e normas

que ele inculcou e que tornaram-se premissas continuaram a
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trabalhar. Mas o que mudou foi a forma de fazerem as coisas,

valorizando a prudência, perseverância, dedicação e entrega.

As metas decorrentes desta cr ise concerrt.r-ar-em=se. em obter

maior apoio do empresariado, conseguindo anúncios para o

jornal, atingir um público mais intelectualizado e ser o

portavoz e mediador entre a classe política, empresarial e

sindical, enfim, metas mais orientadas a garantir a subsis-
tência econômica.

o jornal voltou a funcionar normalmente, recuperando seu

prestígio, mas as vendas de exemplares não conseguiram

alcançar os níveis anteriores, ocupando agora o segundo lugar

no estado. O grupo sente-se unido, mas o governador empossado

em 91 é o mesmo que deflagrou a crise; porém, deixou claro que

as diferenças estão superadas, mas, mesmo assim, existe um
pouco de ansiedade.

11.2.2 - Análise das Respostas das Entrevistas e Informação
Observada.

Da reconstrução histórica do jornal, descrita anterior-

mente, tentaremos inferir as premissas desenvolvidas para

lidar com os problemas de adaptação externa e integração

interna, assim como as dos níveis específicos da cultura.



- Premissas Relativas à Adaptação Externa.

A missão do jornal, segundo o 11der / fundador, era

esclarecer de forma imparcial os acontecimentos pol1ticos do

Estado e do Pa1s, baseado na premissa de que a democracia é

uma necessidade e um direito de todos, que precisa de homens

decididos a propagá-la e conquistá-la.

A meta no 1nicio era a de fazer chegar o jornal, dentro

do Estado, ao máximo de pessoas a um preço acess1vel. Depois

da última crise, mOdificou-se, para ser o mediador entre a

classe pol1tica, sindical e empresarial, assim como atingir um

público- mais intelectualizado. Embora tenha havido uma

modificação no público alvo e um acercamento às elites dessas

3 classes, a premissa da democracia não mudou, continuando

vigente, porém, com metas diferentes. Isto é, devido a dois

fracassos de um enfrentamento direto com forças antidemocráti-

cas através do apoio popular, optou-se que a missão da empresa

poderia ser alcançada através da mediação, conscientização e

esclarecimento entre estas 3 classes, baseado na premissa de

que um papel educativo e formador de opinião são capazes de

atingir a missão da empresa, baseada na premissa mais profunda

da democracia. Este tipo de metas mais abstratas são dif1ceis

de quantificar, porém, a aceitação por parte do público deste

papel, conseqüentemente acarreta um incremento de anunciantes
e leitores.



No que refere-se a meios, controles (medidas) e cor-
reções, há um consenso impllcito em que a estrutura organi-
zacional, a divisão do trabalho, os sistemas de autoridade e
recompensas, controles de desempenho, sistemas de informação
e nas formas de correção que se observam no relato histórico,
refletem um alto grau de centralização e paternalismo por
parte do llder / fundador. Este aspecto pode parecer contradi-
tório com a premissa mais básica da democracia, sendo que é e
não é ao mesmo tempo. Logo, a premissa que fundamenta estas
caracterlsticas centralizadoras e que é compartilhada, é que
ele tem como obrigação, devido ao seu esclarecimento e
carisma, abrir os olhos das outras pessoas, velar por elaS e
orientá-las, já que estas sempre foram marginalizadas. Esta
perspectiva, deriva-se do macro ambiente cultural da região,
que sempre foi caracterizado por extensas áreas rurais
manejadas por terratenentes. Se temos que afirmar que esta
premissa é condizente com a da democracia, diria que sim, pois
uma missão do jornal é a de ensinar e esclarecer fatos
pollticos democraticamente, então esta centralização tem uma
finalidade educatica evolutiva, pois requer uma abertura
gradativa para que seja bem assimilada e não confundida com
libertinagem.



- Premissas Relativas à Integração Interna.

A medida em que o grupo foi trabalhando em conjunto para

alcançar sua missão, o lider / fundador deixou claro as

categorias conceituais e linguagem comum, no sentido em o que

significa a democracia, esclarecimento e intelectualidade;

baseado na premissa de que para alcançar a democracia, nossa

parte é a de contestar e mediar com as classes po Lft Lcaa ,

através de um trabalho intelectual de entrega, abnegação,

discussão e apoio às forças democráticas em prol da missão da

empresa. Decorrente desta premissa, surgiu uma forma de

comunicar-se intelectualizada e participativa, sempre com

admiração pelo seu lider e um jargão técnico especifico dos

jornalistas. No relato histórico, precedentes como o apoio e

o reconhecimento popular e de algumas facções politicas, as

atitudes do lider que demonstraram comprometimento com seus

ideais e as posturas recompensadas, sustentam esta premissa.

A premissa que opera com relação à inclusão no grupo e

nos critérios para alocar recompensas e castigos é, quem é

fiel, aceita a distribuição de poder, se entrega a missão do

grupo e compartilha os ideais democráticos, didáticos e

informativos, faz parte deste e é recompensado. Quem não se

enquadra está fora do grupo e, consequentemente, da empresa.

Na história da empresa, estao explicitas as atitudes que são



III
valorizadas, a centralização do poder e os comportamentos que
são recompensados, o qual nos permitiu inferir esta premissa.

Relativo ao poder, a premissa que opera é, quem está em
sintonia direta com o líder, detém, implicitamente, mais
poder; porém, a última instância é ele. Outra premissa
relativa ao poder, derivada da missão, é que o líder /
fundador tem o dever de exercê-lo, já que é como um guru que
é seguido por um grupo de idealistas que tem a missão de
esclarecer.

A premissa que opera com relação a amizade e amor é de
que o líder / fundador é uma figura paterna a qual toma conta
dos seus filhos, dando-lhes segurança, afeto e estabilidade
emocional e que media as relações entre os membros.

Da forma em que os eventos críticos foram encarados,
fizeram surgir uma ideologia ao respeito de como encarar estas
situações, formando outra premissa. Quando se tem um ideal e
este é ameaçado, persistência, entrega, trabalho, abnegação e
luta são necessários para não desistir deste.



- Conteúdo e Nlveis da Cultura.

Com relação ao conteúdo e nlveis da cultura, a recons-
trução histórica dos eventos marcantes na vida da empresa nos
permitiu deduzir algumas premissas.

A premissa que pode-se inferir da relação do gênero
humano com a natureza, é de que a melhor forma de alcançar a
missão da empresa é estar em harmonia com seu meio ambiente
relevante, que é o político.

Com relação à natureza da realidade e verdade, a premissa
relativa à realidade flsica é de que o impacto do jornal pode
ser medido pela reação externa do seu meio ambiente relevante.
Com relação à realidade social é de que é necessário ter
dedicação, abnegação, entrega e trabalho para pertencer ao
grupo e, portanto, poder ter a mesma percepção das coisas e
assim participar nas decisões que precisem ser aceitas
consensualmente. Na realidade individual, a premissa prevale-
cente é a de que a última instância de decisão provém dos
critérios do lidero Com relação à verdade, derivado da
dimensão moralismo / pragmatismo, vemos que a premissa que
opera para definir o que é verdadeiro, sustenta-se na
sabedoria baseada na confiança na figura do líder / fundador.
As premissas relativas a concepção do tempo é de que podem se
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fazer várias coisas ao mesmo tempo, isto é, policrOnica,
baseado nas formas em que se desenvolve o trabalho (ao mesmo
tempo jornalista, administrador, cobrador e relações públi-
cas). t também clclica devido a que os fatores externos que
afetaram o jornal foram marcados por perlodos nos quais
distintos grupos mantiveram-se no poder, ocasionado por
eleições ou mudanças de governo (ciclos das eleições). A
orientação com relação ao tempo é voltada para o presente e
futuro. Sobre o uso do espaço não é posslvel inferir nada
através do relato histórico, porém, pela concepção do tempo,
podemos dizer que são áreas abertas, espaçosas, e seu uso não
representa necessariamente status.

Com relação a lndole humana, é devido às qualidades
valorizadas e a alocação de recompensas, isto é, abnegação,
entrega, perseverancia, intelecto, solidariedade, e as
atitudes dos membros que zombaram da crise da empresa, nos
permite inferir que a premissa que opera é de que o homem é
neutro, podendo ser bom ou mau, porém, devem ser orientados e
controlados.

A natureza da atividade humana tem a premissa de que o
homem pode estar em harmonia com seu meio ambiente através da
meditação e auto controle, sendo um ser aperfeiçoável. Isto
baseado no aspecto de contestação ao status, o que ocasionou
problemas, optando, posteriormente, pela harmonia com este.



A premissa ao respeito das relações humanas, é de que há
ênfase na hierarquia e tradição, sendo que é o llder /
fundador que detém o poder e regula as relações de intimidade
e amor devido ao seu paternalismo latente. Embora o grau de
participação na vida da empresa seja alto, o grau de absolu-
tismo da autoridade é incontestável.

11.3 - 3a a Fase. Outras Fontes de Informação Cultural.

Na continuação descreverei os aspectos relevantes
encontrados na estrutura organizacional, nos sistemas formais
de informação e controle, e nos mitos, lendas, estórias e
estatutos da organização, com a finalidade de poder inferir
algumas premissas ou conferir com as encontradas anteriormen-
te.

11.3.1 - Estrutura organizacional.

A estrutura organizacional denota um alto grau de
centralização das decisões e dos cargos chaves, por parte da
família do líder / fundador. Na área de jornalismo está o
líder e seu filho, nas áreas de finanças, produção e recursos
materiais está outro filho, e na área de marketing sua filha.
O diretor geral da empresa é o líder.



11.3.2 sistemas Formais de Informação e Controle da
organização.

t dada muita importância ao horário de impressão e

circulação do jornal, à qualidade e cumprimento dos contratos

comerciais e à -informação financeira. Já o recrutamento e

seleção, assim como o controle de horários, embora haja

controle através do relógio de ponto, não tem muita impor-
tância.

11.3.3 - Mitos, Lendas, Estórias e Estatutos.

Entre os mitos está a figura do lider / fundador, dando

origem a estórias relativas a como seu carisma, firmeza,

esclarecimento, entrega e perseverância tem levado a empresa

adiante nas horas dificeis. As estórias contadas giram em

torno de como o lider superou a crise sofrida pela persecussão

feita pelos militares, realçando seu ideal democrático. Outras

surgiram depois da crise deflagrada pela briga com o governa-

dor, mostrando a vocação do esclarecimento politico e
democracia.

Outro mito recente, surgiu em torno da figura da filha do

lider devido a que, desde que assumiu o Depto. de Marketing,

conseguiu elevar muito a quantidade de anunciantes através de



suplementos especiais, elevando o faturamento do jornal
significativamente. As estórias a seu respeito, reforçam os
valores de entrega, perseverância e intelectualidade.

Estas estórias não são usadas conscientemente, porém, se
incita sua circulação, já que trazem uma imagem positiva dos
valores e premissas do IIder / fundador e da sua famIlia~

Existem também alguns slogans e anúncios que refletem os
valores do IIder, por exemplo: "Diário da Manhã, o jornal do
leitor inteligente", ou apelos a empresas privadas e públicas
para veicular seus anúncios no jornal, comentando sobre qual
é seu público alvo.

11.3.4 - Análise da Informação Observada.

Como podemos observar na metodologia, sugere-se que estes
dados são mais úteis para conferir as premissas detectadas nas
outras fases do que inferir algumas.

- Estrutura Organizacional.

Com relação a missão, aparentemente poderIamos dizer que
esta é contraditória, no sentido do alto grau de centralização
e a vocação democrática do jornal. Porém, há que considerar
fatores do macro ambiente cultural regional e do paIs. O nIvel
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de instrução e a eX-dependência econômica das grandes

fazendas, manejadas por pessoas autoritárias, não permitem,

culturalmente, uma falta de controle em aspectos fundamentais

da administração da empresa. Porém, existem mecanismos

compensatórios, tais como as atitudes "que se revelaram nas

surpresas da la fase, as quais inconscientemente, tem um papel

educativo em prol da democracia, devendo passar por um

processo evolutivo à medida que o aprendizado cultural o
permita.

No que refere-se aos meios, controles e correções, a

estrutura organizacional nos permite dizer que são altamente

centralizados, sendo que a premissa que está por trás, confere

com a detectada no relato histórico. As surpresas da la Fase

servem como mecanismos compensatórios para evitar o absolutis-
mo.

Com relação ao poder, esta estrutura também reflete a
identificada no relato histórico.

Relativo às premissas da natureza da realidade e verdade,

no que refere a realidade individual, é de que os rumos da

empresa, na sua última instância, dependem dos critérios do

lidero Com relação a verdade, vemos que a premissa que opera

para defini-la, é baseada na sabedoria derivada da confiança
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na figura do líder, o que se reflete na estrutura, pois ele
maneja as áreas chaves da empresa.

A premissa da índole humana, de que os homens podem ser

bons ou maus, porém, devem ser orientados e controlados, está

implíci ta na estrutura organizacional. Por outra parte, a

premissa das relações humanas, baseada na hierarquia e

tradição, também confere com a estrutura organizacional, pois

o líder detém o poder, regulando as relações de intimidade e

amor devido ao seu paternalismo latente. Embora o grau de

participação na vida da empresa seja alto, o grau de centrali-
zação também o é.

- Sistemas Formais de Informação e Controle.

Os mais relevantes são os relativos ao produto e seu

desempenho econômico. As premissas que sustentam isto são

derivadas da missão da empresa, isto é, fazer chegar o jornal

ao público para esclarecer de forma imparcial os acontecimen-

tos políticos devido a que a democracia é urna necessidade e

direito de todos; que precisa de homens que a impulsem e a

propaguem. Ao controle financeiro deve-se a missão mais

abrangente que urna empresa desempenha num sistema econômico,

que é o de gerar mais valia para garantir sua subsistência,

como também, derivado da última crise econômica deflagrada
pela briga com o governador.



Com relação ao controle de horários, deve-se a premissa
da concepção de tempo policrônica, na qual mede-se o que foi
feito em geral, do que nos horários em que foi feito. O
descaso no recrutamento e seleção, reflete a premissa de
inclusão e os critérios para alocar recompensas e castigos,
pois quem é fiel e se entrega, está dentro do grupo e é
recompensado; quem não, está fora deste e da empresa. Esta
premissa reflete também a do poder, pois quem está em sintonia
com o lider, detém mais poder implicitamente; porém, a última
instância deste é ele. Outra premissa refletida aqui, é a da
realidade social. Esta diz que é necessário ter dedicação,
abnegação, entrega e trabalho para pertencer ao grupo. A
premissa da neutralidade do ser humano também sustenta a falta
de controle no recrutamento e seleção.

- Mitos, Lendas, Estórias e Estatutos.

Os mitos e estórias translucem as premissas das catego-
rias conceituais relativas a que, para alcançar a missão da
empresa, são necessários intelecto, entrega, abnegação,
solidariedade e perseverança, fazendo surgir assim uma
ideologia relativa às qualidades que são valorizadas na
empresa.



11.4 - 4a Fase. Entrevistas em Grupo para Elucidar Posturas
Relativas as Dimensões Específicas.

Esta fase é de grande importância, pois os próprios
membros vão tentar discernir sua cultura. Foram formados 3
grupos de 5 pessoas, sendo que todos desenvolveram as 5
dimensões, com a intenção de que posteriormente pudessem-se
fazer cruzamentos entre todas as respostas obtidas, chegando
às afirmações que serão descritas na continuação.

Por outra parte, esta fase é bastante dificil, pois
requer paciência, orientação e supervisão constante, assim
como uma explicação detalhada aos membros sobre o que são
premissas, valores, artefatos, problemas de adaptação externa
e integração interna e conteúdo e niveis da cultura. Porém,
tem a vantagem de se poder observar a cultura operando. As
perguntas especificas de cada dimensão não serão transcritas,
pois constam no capitulo relativo a metodologia.

11.4.1
Ambiente.

Dimensão 1. Relação da Organização com o Meio

1 - É um jornal voltado para o âmbito político, empresarial e
sócio-cultural, que tem como função esclarecer os fatos
decorrentes destas áreas, em especial o político, com o
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intuito de propagar os ideais e princIpios democráticos.
Atualmente está destinado às classes A e B, em decorrência de
que estas são as diretamente envolvidas com o assunto, com a
finalidade de mediar, esclarecer e fomentar, entre estes, a
permanência de suas atuações num âmbito democrático e exemplar
para a população.

2 - Os meio ambientes relevantes são, em primeiro lugar de
importância, o polItico, e depois o econômico e sócio-cult-
ural.

3 - A nossa posição com relação a estes é de harmonia, embora
tenhamos sido dominado pelos mesmos nas crises comentadas
anteriormente, e influenciado-o na época em que o jornal tinha
maior circulação.

11.4.1.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analítico das
Discussões em Grupo.

1 - Na época da ditadura o jornal foi fechado, o IIder
perseguido e as máquinas quebradas.

- A transição do semanário "5 de março" para o jornal (diário)
"Diário da Manhã".

-A crise econômica decorrente da briga com o Governador em 84.



2 - Na sua reabertura, o jornal identificou-se ainda mais com
o seu papel de esclarecedor dos fatos e acontecimentos
pollticos, em detrimento do empresarial, sindical e s6cio-
-cultural. Porém, teve que ajustar um pouco sua postura com
relação a sua posição no seu meio ambiente, pois agora isto
estava vinculado com a vida do llder / fundador.

- A transição do semanário "5 de março" para o "Diário da
Manhã", foi urnaevolução natural que envolveu muita emoção.
Porém, a missão continuou sendo a mesma, assim corno os meio
ambientes, mas em uma situação de harmonia com estes.

- Na briga do 11der / fundador com o Governador do Estado em
1984, a missão e meio ambientes continuaram os mesmos, mas
estes últimos dominaram a empresa.

3 - Está claro que os valores passados pelo 11der / fundador
desde os primórdios da empresa, tornaram-se premissas
plasmadas na missão desta, que é o esclarecimento dos fatos
politicos, em primeiro lugar, e dos empresariais e culturais,
em segundo lugar, com a finalidade de propagar os ideais
democráticos. Seus meio-ambientes relevantes são os mesmos de
sempre; politico, econômico e sócio-cultural, porém, o
polltico é mais importante. Sua posição com relação a estes é
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geralmente de harmonia, embora para conseguir superar algumas
crises tenha que ter-se submetido a este (polltico).

4 - Os temas identificados no Item anterior são congruentes
com os critérios estratégicos, já que qualquer decisão
relativa ao rumo do jornal e em matérias veiculadas neste,
prevalece a vocação de esclarecer os fatos pollticos, tentando
manter uma relação de harmonia com este meio ambiente.

5 - A vocação de esclarecimento e informação polltica do
jornal, estando em harmonia com seu meio ambiente principal,
reflete a premissa de que a democracia, liberdade, e acesso à

informação é um direito de que, para poder alcança-lo, a
maneira mais imparcial posslvel, é sendo neutro. Mas, num paIs
onde ainda exite um ranço da ditadura, um pouco de rebeldia e
coragem é necessário para conseguI-lo.

6 Esta premissa confere com algumas das surpresas da
primeira fase, tais como:

- Liberdade para abordar superiores.

- Insubordinação (pequena).

- Rebeldia.
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Descontração nas relações entre os membros do pessoal

operativo e jornallstico.

- Alegria.

Como vimos e comentamos anteriormente, estes graus de

liberdade aparente, que destoam com o alto grau de centrali-

zação do poder, deve-se a um mecanismo compensatório que tem

com finalidade promover um processo educativo evolutivo, de

acordo com as caracterlsticas macro ambientais.

11.4.2 - Dimensão 2. Natureza da Realidade e Verdade e Bases
Para Decisões.

1 - Realidade Flsica, Social e Individual

- Realidade flsica.

Permanecem as decisões relativas às matérias jornalls-

ticas, no sentido de ver a viabilidade de se fazer suplementos

especiais promovendo as obras públicas do estado, sobre

empresas, ou vendo o impacto de determinadas matérias. Enfim,

são as relativas a produtos, mercados, matérias jornallsticas
e da circulação do jornal.



- Realidade Social.

As decisões relativas às formas de trabalho, procedi-

mentos, conteúdo das matérias e quem entra ou sai do grupo,

são aspectos nos quais os critérios implicitos que as regem

são uma matéria de decisão do lidero

- Realidade Individual.

Todas as relativas ao rumo da empresa, as quais provem do
lidero

2 - Critério de Verificação. Moralismo/Pragmatismo.

a) Tradição, "Sempre foi feito desta forma".

c) Revelação por homens experientes ou autoridades. "Nosso

presidente quer fazê-lo desta forma".

f) Tentativa e erro. O que funciona. "Vamos tentar e veremos".
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11.4.2.1 - Respostas Obtidas Através do Método Anllitico 4a.

Discussões em Grupo.

1 - A mudança do semanário "5 de março" para o "Diário da
Manhã" .

- Abrir um pouco mais de espaço para noticiar o lado empre-
sarial e sócio-cultural.

- Aumentar o número de páginas.

- Aumentar a tiragem e circulação na cidade e estado.

- Ser menos específico e direto na veiculação de matérias
políticas de impacto.

- Fazer as pazes com o governador.

- Compra de máquinas.

2 - Realidade física.

- Aumentar o número de páginas.

- Aumentar a tiragem e circulação na cidade e estado.



- Realidade social

- Abrir um pouco mais de espaço para noticiar o lado empre-
sarial e sócio-cultural.

- Ser menos especIfico e direto na veiculação de matérias
pollticas de impacto.

Realidade individual

- Fazer as pazes com o governador.

- A mudança do semanário "5 de março" para o "Diário da
Manhã" .

- Compra de máquinas.

3 - No caso da realidade fIsica, os critérios utilizados foram
a viabilidade econômica destas propostas e sua discussão entre
os nIveis hierárquicos superiores, mas a decisão final
permaneceu nas mãos do lider / fundador.

No que refere-se a realidade social e individual, o
critério é o do 1Ider / fundador / proprietário, pois com seu
carisma e força polltica no estado, ele deve decidir sobre
esses aspectos.
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4 - Acredito que podem-se distinguir dois temas, as matérias
de decisAo que envolvem aspectos financeiros/econômicos, e as
que envolvem as matérias jornalisticas e postura politica do
jornal perante a sociedade.

5 - A premissa que se conforma relativa aos dois temas
mencionados no item anterior, é que o lider / fundador e sua
familia, por serem os proprietários, terem um nivel educa-
cional melhor e mais experiência sabem o que é melhor para a
empresa.

6 Esta premissa confere com o comportamento comum na
organização. Em primeiro lugar, confere com duas surpresas da
la fase; ou seja; pouca importância a educação formal do
pessoal operativo e alto grau de centralização do poder de
decisão. É comum ver o pessoal operativo e jornalistas
procurarem a aprovação do lider e dos niveis hierárquicos
(familia) para qualquer aspecto. Esse alto grau de centrali-
zação do poder de decisão pode parecer uma contradição da
personalidade do lider com relação à democracia, porém, ele
acredita que é a única forma de ensinar os outros devido ao
menor esclarecimento destes.



11.4.3 - pimensão 3. Natureza do Tempo.

1 - Direção do foco

- Orientação para o presente.

- Orientação para o futuro.

2 - Conceito básico

- policrônico.

- C1clico.

3 - Medida das unidades relevantes, duração dos ciclos

- ciclos diários, mensais, anuais e quadri-anuais.

11.4.3.1 - Respostas Obtidas Através do Método Análitico das
Discussões em Grupo.

Futuro

- Aumentar o número de páginas.



- Aumentar a circulação e tiragem no estado e cidade.

- Contratação de novos membros.

Presente

Novos produtos (suplementares especiais para promover
empresas e governo).

2 -

Controle de recebimentos e pagamentos é mensal.

- Redação de matérias, diagramação, impressão e circulação é
diário.

- Controle de assistência é mensal.

- Oferta de produtos corno veiculação de balanços, aniversário

da cidade e municlpios do interior (serviços sazonais),
geralmente há todos os meses.

- Balanço anual.

- Preparação e posição política perante as diversas eleições.
Anuais e quadri-anuais.



3 -

- Alvos e prazos

Pouca, pois é determinada pelos usuários dos serviços do
jornal.

Encontros

- 30 minutos.

- Entrega de um produto

Nenhuma.

- Prazos

Nenhuma, pois não é determinado pela empresa.

4 - De uma a duas horas

5 - Há relógios de ponto, folha de controle de horários e
registros de prazos de entrega e datas de pagamento e
recebimento.
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6 - A orientação é para o presente e futuro, e a concepção do

tempo é policrônica e clclica.

Pelas respostas obtidas nos pontos anteriores, pode-se

inferir que as premissas relativas a natureza do tempo, é de

que este é um espaço no qual podem ser feitas muitas coisas ao

mesmo tempo, as quais apenas levaram o tempo necessário para

que sejam completadas; e que uma etapa sucede a outra. Isto

deve-se ao calendário polltico e de eventos que o jornal

publica através da venda dos seus serviços e as etapas

envolvidas na confecção do jornal.

A premissa relativa a orientação com relação ao tempo, é

para o presente , motivado pelos prazos de veiculação dos

serviços encomendados (obras da prefeitura no aniversário da

cidade, relógios de ponto, controle de recebimentos e

pagamentos e a manufatura e venda do jornal em si. Para o

futuro, devido a como os acontecimentos pollticos que vão

conformando-se afetarão o jornal no futuro, tais como eleições

para Presidente, Governador, deputados, etc.). As .surpresas

relativas a informalidade, liberdade para abordar superiores,

falta de controle do pessoal nas suas tarefas e a descontração

nas relações de trabalho são condizentes com a concepção do
tempo.



11.4.4 - pimensio 4. A Natureza do Espaço.

1 - Disponibilidade

b) Disponível, mas limitado

2 - Uso do espaço como um símbolo

- O espaço é aberto com grandes áreas de circulação, sendo o
acesso praticamente livre, porém, os níveis hierárquicos
superiores possuem escritórios maiores, alguns móveis e
pequenas divisórias que ocupam mais espaço e as melhores
posições.

- As relações pessoais são facilitadas pelas grandes áreas,
salões de encontro com poltronas e os jardins. O espaço é
alocado para uso, não como propriedade, e não é utilizado para
manter a privacidade. Quando esta é necessária há algumas
salas de reuniões que permitem trancar-se a portas fechadas.

3 - Normas de distância

- Para status formal de 1 metro a 1,5 metros. Para status
informal 50 cms.



- Par~ amizade, contato f1sico ou aproximadamente 30 cm.

- Encontros ou reuniões são feitos numa mesa ovalada que
permite uma distância próxima. Com pessoas de fora da
organização é de 1,5 a 2 mt.

11.4.4.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analitico das
Discussões em Grupo.

- A premissa relativa ao uso do espaço, é que este é uma
propriedade de todos (democracia) e serve para facilitar o
contato e comunicação entre as pessoas. As surpresas d~ la
Fase são congruentes com esta.

11.4.5 - Dimensão 5. A Natureza da índole Humana.

1 - índole humana básica

c) Os seres humanos são basicamente neutrais, capazes de ser
bons ou maus.

2 - Mutabilidade

b) O ser humano é mutável e aperfeiçoavel.
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11.4.5.1 - Respostas Obtidas Atrayés do Método Analltico das
Discussões em Grupo.

1-

- Heróis

Llder / fundador. Estórias relativas a como conseguiu

reabrir o jornal após a fuga, quebra das máquinas, persecussão

e fechamento do jornal. Outras estórias ao respeito de como

conseguiu superar a crise com o Governador.

Jornalistas e fotógrafos. Estórias que contam os riscos

que correram para fazer algumas reportagens.

- Vilanos

Motoristas. Tem usado os carros para farras, provocando
acidentes.

Entregadores. Deixam de fazer a distribuição do jornal

para fazer outras coisas não relativas ao seu trabalho.

Diretor administrativo. Não usa critérios imparciais para
favorecer ou desfavorecer.

- Fracassados
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Vendedores. Por falta de dedicação não conseguem fechar
contratos.

- Bem sucedidos

Diretora de Marketing. Como conseguiu, em um a~o, quase
dobrar o faturamento do jornal.

2 - Recrutamento

Nlveis hierárquicos superiores. Famllia.

Jornalistas. Jovens, recém formados e idealistas.

Pessoal operativo. Prática na função requerida.

- Seleção

Nlveis hierárquicos superiores. Parente que tenha
afinidade pessoal com a tarefa a desempenhar. Se não for da
famllia, muita experiência prática, porém, não precisa ter
curso universitário.

Jornalistas. Que tenham vocação poLí.ti.í ca , compromisso com
a verdade e princlpios democráticos.
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Pessoal operativo. Facilidade de horários e o máximo de

experiência posslvel.

- Promoção

NIveis hierárquicos superiores. Bom desempenho na sua

função. Se não for da famIlia, fora o desempenho, fidelidade

ao llderjfundador.

Jornalistas. Que as suas matérias tenham reconhecimento

público e sigam as diretrizes do llderjfundador.

Pessoal Operativo. Dedicação, desempenho e fidelidade ao

llder.

3 - Dedicação, fidelidade ao llder, entrega e qualidade do

trabalho.

4 - As pessoas são neutras e aperfeiçoáveis, porém precisam de

algum controle e castigos. As recompensas são: flexibilidade

de horários, intimidade com o llder e sua famIlia, o que dá um

pouco de poder perante os outros, e alguns incentivos

financeiros.
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5 - A premissa com relação à Indole humana é que o ser humano

pode ser bom ou mau e aperfeiçoado se orientado, porém, o

grupo é mais importante que o indivIduo, todos protegidos pelo

grande pai (llder/fundador).

6 - Está claro o que é visto como bom e mau, sendo que se há

incentivos e controles, pode-se melhorar. Todos dependem da

aceitação do llder fundador ou das pessoas que o representam.

As surpresas comportamentais da la fase são condizentes,

no sentido que se permite um certo grau de autonomia, porém,

não deve-se exagerar.

11.4.6 - Dimensão 6. A Natureza da Atividade Humana.

3 - Harmonizador, "Being in Becoming" orientation. Seres

humanos em natureza. Total desenvolvimento de si mesmo como

coisa natural.

11.4.6.1 - Respostas obtidas Através do Método Analítico das
Discussões em Grupo.

1 -

- Crise da fuga do llder/fundador, fechamento e quebra das
máquinas do jornal.



- Briga com o governador.

2 -

- Tentar conciliar a orientação do jornal com as exigências

governamentais, já que a vida do 11der/fundador estava em
jogo.

- Tentar concilicar a orientação do jornal com as exigências

governamentais, pois a sobrevivência econômica do jornal
estava em jogo.

Sim, refletem, pois no fundo a missão que orienta o

jornal é idealista, sendo que o fato do seu fechamento

acabaria com anos de luta, sobretudo em épocas pollticas mais

diflceis. Por outra parte, a empresa tem tentado conciliar sua

missão numa, dentro do posslvel, relação de harmonia com seu

meio ambiente, embora algumas vezes tenha sido submetido por

este. Reflete também a natureza da realidade e verdade e bases

para decisões, já que a realidade flsica confirmou o impacto

das matérias e a realidade social e individual mostram que há

consenso nos critérios, e que quem decide a linha de ação é o

11der/fundador. Isto confirma-se pelo critério de verificação

- moralismo/pragmatismo, já que é feito pela tradição e por

autoridades. Com relação ao tempo, reflete que ciclos

governamentais tem influenciado os rumos e a vida da empresa.



A natureza neutra e aperfeiçoável do ser humano também pode
ser observada na repressão e conciliação dada por forças
externas.

3 As abordagens atualmente adoptadas são as mesmas e
refletem as abordagens precedentes comentadas no item
anterior.

4 - A premissa que pode-se inferir, é que o ser humano deve
auto-controlar seus impulsos para manter a harmonia com seu
meio ambiente, sustentada pela hierarquia e normas que regulem
e orientem os impulsos, com o intuito de aperfeiçoar-se.

5 - Esta Premissa corresponde a várias das supresas da la
Fase, tais como:

- Falta de controle do pessoal.

- Liberdade para abordar os superiores.

Informalidade no vestir, agir, modos e nas rotinas de
trabalho em todos os aspectos.

- Descontração nas relações entre os membros do pessoal
operativo e jornalistico.



- Alto grau de centralização do poder.

Estas suspresas refletem que um certo grau de liberdade

permite manter o auto-controle e, portanto, harmonia com o

meio ambiente interno. Porém, com a sempre presente hierarquia

e poder centralizado que regula essa liberdade, evita-se o

descontrole e incita-se a aceitar essa liberdade.

11.4.7 - Dimensão 7. A Natureza das Relações Humanas.

1 - Relações Humanas

a) Linearidade - tradição, hierarquia e familia.

2 - Relações Organizacionais

a) Autocracia - baseado na premissa que os lideres, fundado-

res, proprietários ou aqueles que detêm o poder tem o direito
e obrigação de exercê-lo.

b) Paternalismo - baseado na premissa da autocracia e na

premissa que aqueles que estão no poder estão obrigados a
tomar conta daqueles que não estão.
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11.4.7.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analítico da.
Piscussões em Grupo.

1 -

Abrir um pouco mais de espaço para noticiar o lado empre-
sarial e sócio-cultural.

- Aumentar o número de páginas.

- Aumentar a tiragem e circulação na Cidade e Estado.

- Compra de máquinas.

Todas as decisões foram tomadas por grupos hierárquicos

superiores, porém, sempre a palavra final está nas mãos do
1Ider / fundador.

2 -

- Heróis

LIder / fundador - estórias relativas a sua fuga durante

a quebra das máquinas e fechamento do jornal, destacando como

conseguiu reabrI-lo. Outras estórias sobre como superou a
crise com o governador.
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Sua relação com os membros é de que ele detêm o poder e

tem o direito e obrigação de exercê-lo, e que tem obrigação de

tomar conta de aqueles que são seus subordinados.

Jornalistas e fotógrafos - estórias que contam os riscos

que correram para fazer algumas reportagens.

Sua relação com os membros ê de que o poder deve ser

situado onde a perlcia e informação está, mas esta função

permanece na responsabilidade dos nlveis hierárquicos
superiores.

- Vilanos

Diretor administrativo - Estórias que mostram que não usa

critérios imparciais para favorecer ou desfavorecer.

Sua relação com os membros reflete que ele tem o direito

e obrigação de exercer seu poder e que, embora todos tenham

informação relevante para contribuir, o poder permanece na sua
mão.

3 Incidentes crlticos ocasionados por insubordinação e

rebeldia, tais como: O fato dos motoristas terem ocasionado

acidentes graves por beber durante o serviço noturno, dando

prejuizos para o jornal e os entregadores boicotar a entrega
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do jornal para fazer outras coisas ou para protestar por
alguma decisão. Estes funcionários foram demitidos pessoal-
mente pelo 11der / fundador na frente de outros funcionários,
com o intuito de ratificar seu poder e por acreditar que tem
o direito e obrigação de exercê-lo, confirmando sua obrigação
de tomar conta daqueles que não estão.

4 - A premissa aqui, é de que o poder é linear, autocrático e
paternalista. Isto leva a que as relações sociais sejam
altamente emotivas, onde o grande pai (llder/fundador) cuida
dos seus filhos. Os membros que gozam de mais intimidade com
o 11der e sua famllia têm um tratamento diferenciado. As
recompensas sociais são tanto como para a famllia como para os
membros destacados, e as ações individuais são relacionadas ao
bem estar da coletividade.

5 - Sim, refletem. É fácil observar que as decisões são
altamente centralizadas e que as atitudes dos membros ou
qualquer questão relativa ao desenvolvimento do trabalho
requer aprovação impllcita ou expllcita do 11der ou sua
famllia.
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11.5 - caracterizaçAo do "DiArio da ManhA". Conjunto Intere-
lacionado de Premissas que Conformam o Paradigma Cultural.

Através do trabalho de campo, tentou-se identificar as

premissas que fundamentam a forma de resolver e encarar os

problemas de adaptação externa e integração interna, assim

como as que sustentam as categorias conceituais.

11.5.1 - Problemas de Adaptação Externa.

Estes especificam o ciclo em que a empresa deve estar
apta a manter com seu meio ambiente.

11.5.1.1 - Missão

As premissas que derivam da missão são as mais profundas

de todas e as que fundamentam a maioria das outras. No caso do

"Diário da Manhã", sua missão é esclarecer, de forma impar-

cial, os fatos decorrentes do âmbito polltico, empresarial e

sócio-cultural, em especial o polltico, do Estado e do Pals.

A premissa que fundamenta esta, é que a democracia, liberdade

e acesso a informação é um direito e necessidade de todos, que

precisa de homens decididos a propagá-la e conquistá-la.



11.5.1.2 - Metas.

As metas derivadas da missão, de fazer chegar o jornal ao
máximo de pessoas possiveis a um preço acessivel, no começo,
foi modificada, depois da última crise, para ser o mediador
entre a classe politica, sindical e empresarial, com o intuito
de atingir um público mais intelectualizado (classe A e B).
Embora esta tenha-se modificado, a missão e a premissa que a
fundamenta não mudaram. Devido ao fracasso de um enfrentamento
direto com forças anti-democráticas, decidiu-se que a missão
da empresa pode ser alcançada através da mediação, conscienti-
zação e esclarecimento entre estas 3 classes, baseado na
premissa de que um papel educativo e formador de opinião são
capazes de atingir a missão da empresa, baseado na premissa
mais profunda da democracia.

11.5.1.3 - Meios, Medidas e correções.

Em todos os aspectos relativos a estes pontos, há um
consenso implicito em que a estrutura organizacional, divisão
do trabalho e os sistemas de autoridade e recompensas,
refletem um aIto grau de centralização e paternalismo por
parte do 1ider/fundador. Em principio pode parecer contradit6-
rio, sendo que é e não é ao mesmo tempo. A premissa por trás
disto é que ele, devido ao seu esclarecimento, tem como
obrigação abrir os olhos das outras pessoas, já que estas
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sempre foram marginalizadas, sendo ele o gurú que sabe e
orienta o caminho de seus seguidores. Esta perpectiva é

decorrente do macro ambiente cultural, como mencionamos
anteriormente. Esta premissa é condizente com a da democracia,
pois parte da missão do jornal é ensinar e esclarecer fatos
pollticos democraticamente; então, devido as peculiaridades do
entorno cultural da sociedade, .esta centralização tem uma
finalidade educativa de evolução, pois requer de uma abertura
leve e gradativa, como as surpresas da la Fase, para que seja
assimilada e não mal interpretada.

11.5.2 - Problemas de Integração Interna.

As premissas que se formam através da resolução dos
problemas de integração interna são derivados das premissas
que resolvem os de adaptação externa.

11.5.2.1 - Linguagem e Categorias Conceituais Comuns.

À medida em que o grupo trabalhou para alcançar sua
missão e metas, o llderjfundador deixou claro as categorias
conceituais e linguagem comum, no sentido do que significa
democracia, intelectualidade e esclarecimento. Baseado na
premissa de que para alcançar a democracia é necessário
contestar e mediar através de um trabalho intelectual, de
entrega, abnegação, discussão e apoio às forças democráticas
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em prol da mí asão da empresa. Decorrente desta premissa,

surgiram as categorias conceituais do que é valorizado e uma

forma de comunicar-se sempre intelectualizada e com admiração

pelo seu lidero Também é possivel ver um jargão técnico

especifico dos jornalistas.

11.5.2.2 - Inclusão e critérios Para Alocar Recompensas e

Castigos.

A premissa que aqui opera é, quem é fiel, aceita a

distribuição de poder, se entrega totalmente à missão e metas

do grupo e compartilha os ideais democráticos, faz parte deste

e é recompensado, quem não o faz assim, está fora do grupo e
da empresa.

11.5.2.3 - Poder e status.

Com relação ao poder e status, a premissa que opera é de

que, está em sintonia com o lider detém mais poder e status

implicitamente, porém, a última instância do poder é ele, já

que o seu esclarecimento lhe exige o dever de exercê-lo.



11.5.2.4 - Intimidade. Amizade, Amor.

A .premissa aqui é de que o 11der/fundador é uma figura
paterna que toma conta de seus filhos, dando-lhe segurança,
afeto, compreensão e estabilidade emocional, sendo ele o
mediador das relações entre os membros.

11.5.2.5 - Ideologia.

Da forma que a empresa encarou e lidou com os eventos
cr1ticos que afetaram suas atividades, fizeram surgir uma
ideologia ao respeito de como lidar com estas situações. Isto
deu origem a outra premissa. Quando se tem uma missão,
sustentada por um ideal e este é ameaçado, persistência,
entrega, trabalho abnegação e luta são necessários para não
desistir deste. É observável nos valores que as estornas
contadas dentro da empresa predicam.

11.5.3 - Conteúdo e Níveis da Cultura.

Podemos dizer que as premissas que se formam ao resolver
os problemas de adaptação externa e integração interna são
mais gerais, básicos e fundamentais. As premissas que se
conformam nos n1veis da cultura são mais espec1ficos e são
decorrentes dos anteriores.



11.5.3.1 - Relação do Gênero Humano com a Natureza.

Os meio ambientes relevantes são o polltico, econômico e
sócio-cultural, porém, o polltico· é o mais importante. A
melhor forma de relacionar-se com este, com a finalidade de
alcançar sua missão, é estando em harmonia, embora já tenha
sido submetido por este e também o tenha dominado. Estas
premissas refletem a vocação de esclarecedor de fatos
políticos e de que a democracia e informação é um direito, que
para poder alcançá-lo através de informações, é sendo neutro
e imparcial. Mas, num paLs onde ainda existe um ranço da
ditadura, um pouco de rebeldia, jogo de cintura e coragem são
necessários para isto.

11.5.3.2 - A Natureza da Realidade e Verdade.

Com relação a natureza da realidade, é de que o poder de
decisão permanece nas mãos do líder e sua família, baseado na
premissa de que por serem os proprietários, terem um nível
educacional melhor e mais experiência, sabem o que é melhor
para a empresa. Isto pode ser observado nas premissas
relativas às realidades física, social e individual. Na
realidade física temos que o impacto do jornal pode ser medido
pela reação externa do seu meio ambiente relevante. Na
realidade social é necessário ter dedicação, abnegação,
entrega e trabalho para pertencer ao grupo e portanto, poder
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participar nas decisões que precisem ser aceitas consensual-

mente. Na realidade individual, a premissa prevalecente é,de

que os rumos da empresa, na sua última instância dependem dos

critérios do lidero t importante ressaltar que, no final, o

poder de decisão sempre está nas mãos do lidero

Com relação a verdade, a premissa que opera para definir

o que é verdadeiro, baseia-se na sabedoria, sustentada pela

confiança na figura do lider/fundador.

11.5.3.3 - Tempo.

As premissas relativas ao tempo, é de que este é

policrõnico e ciclico. Isto é, o tempo é um espaço no qual

podem ser feitas muitas coisas ao mesmo tempo e que estas

apenas levarão o tempo necessário para que sejam completadas,
e que uma etapa sucede a outra.

A premissa relativa a orientação com relação ao tempo, é

para o presente motivado pelos prazos de veiculação dos

serviços, e para o futuro, devido a como os acontecimentos

politicos que vão conformando-se, afetarão ao jornal, no

sentido de como este se posicionará estratégicamente.



11.5.3.4 - A Natureza do Espaço.

o uso do espaço é uma propriedade de todos (democracia)
e seu uso não simboliza status e poder, apenas serve para
facilitar o contato e comunicação entre as pessoas.

11.5.3.5 - A Natureza da índole Humana.

Devido as qualidades valorizadas; abnegação, entrega,
perseverância, intelecto, solidariedade e a alocação de
recompensas, nos permite inferir que os homens são neutros,
podendo ser bons ou maus e aperfeiçoados, porém, devem ser
orientados e controlados. Sendo o grupo mais importante que o
individuo, todos protegidos pelo grande pai.

11.5.3.6 - A Natureza da Atividade Humana.

o ser humano deve auto-controlar seus impulsos para
manter a harmonia com seu meio ambiente, tanto interno como
externo, sustentado pela hierarquia e normas que regulem e
orientem os impulsos, com o intuito de aperfeiçoar-se.



11.5.3.7 - A Natureza das Relações Humanas.

A premissa aqui, é de que o poder é linear, autocrático
e paternalista, com ênfase na hierarquia e tradição. Portanto,
o lider/fundador detém o poder, ocasionando que as relações
sociais sejam altamente emotivas, pois regula as relações de
intimidade e amor devido ao seu paternalismo latente. Os
membros que gozam de mais intimidade com o lider e sua familia
tem um tratamento diferenciado. As recompensas sociais são
tanto como para a familia como para os membros destacados, e
ações individuais são relacionadas ao bem estar da coletivida-
de. Embora o grau de participação seja alto, o grau absolutis-
mo da autoridade é incontestável.

11.6 - Apreciações.

Como podemos observar, a maioria das premissas que
conformam a cultura do "Diário da Manhã", são derivadas dos
valores que o lider/fundador inculcou durante todos esses
anos, tornando sua presença muito visivel e marcante em todas
as atividades da organização.

o lider/fundador é uma pessoa de um enorme carisma e
personalidade, que levou adiante a empresa, movido pelo ideal
da democracia, esclarecimento e liberdade de informação.
Porém, devido a esse esclarecimento e derivado do macro
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contexto cultural da região e paIs, a forma de administrar a
empresa é altamente centralizada nas suas decisões e na
distribuição de poder, pois a falta de visão do resto. dos
membros provém de uma educação limitada no seu escopo, o qual
não permite outra postura administrativa. Mas, o desenvolvi-
mento das atividades e as relações entre membros, permitem um
alto grau de liberdade e responsabilidade própria. Esta
centralização do poder e decisões, combinado com ideal
democrático da empresa e o alto grau de liberdade de ação dos
membros, embora possa parecer altamente contraditório, não é.

Se analisarmos o macro contexto cultural da região, veremos
que é uma zona agropecuária onde tem predominado grandes
latifundiários e camponeses com um grau de instrução baixIssi-
mo. Embora não seja este o caso do jornal, as premissas
culturais que são importadas à organização, tanto pelos nIveis
hierárquicos superiores como pelo pessoal operativo, tem um
retrospecto baseado no absolutismo e despotismo. Onde quero
chegar, a n í veL de conclusão, é que a missão e o ideal
democrático, viabilizado pela mediação, conscientização e
formação de opinião dos leitores do jornal, é aplicado
internamente. A liberdade nas atividades e relações interpes-
soais proporciona um clima educativo propicio, como o primeiro
passo para ensinar a agir democraticamente (treinamento), para
que talvez, num futuro próximo, como processo evolutivo,
passar, gradativamente, a dividir o poder e as decisões.
Pessoalmente acho que é o caminho correto, já que as pessoas
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dentro das suas premissas macro culturais muito arraigadas,
não estão preparadas, sem um processo educativo prévio, para
essa divisão. Ter ignorado ou acelerado o processo educativo
prévio, poderia ter acarretado anarquia e despotismo. Segundo
minha análise e convivio com a organização, o lider com seu
carisma, inconscientemente está promovendo, não s6 um papel
educativo com a sociedade, corno também, com seus pr6prios
funcionários.

1.7 - Diagnóstico da Situação Atual do "Diário da Manhã".

A e.mpresa "Diário da Manhã" encontra-se no seu primeiro
estágio de crescimento (ver. capo 8), como pode ser observado
pelos dados levantados no trabalho de campo. Esta é adminis-
trada pelo lider / fundador e sua faml1ia, ficando claro que
o pradigma cultural formou-se através dos valores e premissas
que o lider / fundador inculcou desde os prim6rdios da
organização, tornando-se urna vantagem competitiva e a base da
identidade do grupo. Esta cultura construiu-se basicamente ao
redor da área de jornalismo, a qual, é a principal da empresa.
Porém, estão-se manifestando urna série de problemas, tanto
externos corno internos, que precisam ser encarados e enfrenta-
dos em prol do crescimento e sobrevivência da organização.

o problema central e principal que a empresa enfrenta
atualmente, e em torno do qual decorrem uma série de outros,
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ê que seu crescimento econômico estagnou-se, assim como o
alcance de seus serviços e produto. Embora os nlveis hierár-
quicos superiores reconheçam isto, medidas que visem sua
solução não têm sido tomadas devido a que envolvem um problema
de poder, comoveremos mais adiante.

A causa destes problemas, em ordem decrescente de
importância, são:

Falta de profissionalização nas áreas chaves da
administração, o que implica que não hajam pollticas claras e
definidas que orientem e sustentem as atividades, nem
objetivos estratérgicos a curto, médio e longo prazo.

- O poder de decisão é altamente centralizado nos nlveis
hierárquicos superiores (famllia), em especial no llder /
fundador.

- A apresentação e imagem do produto está envelhecida e
desgastada, o que tem implicado uma curva de vendas horizontal
tanto do produto como dos serviços.

- Falta de capacitação e treinamento profissional dos
recursos humanos dos mandos médios e do pessoal operativo.
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- Outro aspecto que atualmente não é um problema, mas que

nunca se sabe quando pode vir a ser, é o fato do faturamento
do jornal depender 70% do governo federal e estadual. Em
primeiro lugar, embora os governos estejam gastando na
promoção da sua imagem, predica-se um clima de austeridade nos
gastos, o que num futuro próximo pode vir a ser aplicado na
área. Em segundo lugar, esta dependência não é recomendável,
pois pode estar condicionada a fatos políticos, como de fato
já esteve (crise com o governador) e em terceiro lugar, nunca
é recomendável depender de uma s6 fonte de recursos.

Como mencionamos anteriormente, existe conhecimento do
principal problema do jornal e quais as suas possíveis
soluções. Mas, para viabilizar isto, existe um grande entrave
que provém dos seguintes fatores:

As mudanças necessárias implicariam uma divisão do poder,
o qual está nas mãos da família, devido a necessidade de
incorporar profissionais do mercado de trabalho que precisa-
riam de poder de decisão para implementar o processo de
mudança. Por outra parte, o líder / fundador está disposto a
promover este processo como uma evolução natural e necessária,
mas ele está mais preocupado com a área jornalística e
política. Por este motivo, está pedindo ao seu filho mais
velho que tome as medidas necessárias, porém, este, devido a
sua insegurança e vazio educacional profissional, está
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boicotando o inicio do processo, já que lhe ocasionaria perda

de poder e status. Outro fator em jogo é a filha do lider, a

qual apoia a necessidade de mudança, pois sente-se segura e

competente. Isto tem gerado um conflito politico com seu irmão

mais velho, já ~ue também desponta o problema da sucessão,

tendo a desvantagem de ser mulher numa sociedade de homens.

Como as coisas estão se conformando, a mudança é uma questão

de tempo. Porém, esta não mudará a missão nem o mais básico e

profundo da cultura, mas sim a forma de se fazerem as coisas.

11.8 - Recomendações Para Sarar as Deficiências Encontradas no
"Diirio da Manhã".

Como vimos no item anterior, a empresa vem enfrentando

uma série de problemas caracteristicos da primeira fase de

crescimento das organizações, logicamente com as suas

peculiaridades culturais e da problemática em si.

A seguinte proposta, não visa nem pretende uma mudança

cultural, mas sim uma mudança nos métodos e procedimentos

pelos quais se desenvolvem as atividades, com o intuito de

melhorar o desempenho da empresa. Embora a implementação

destas mudanças possam alterar algumas premissas e valores,

assim como criar outros, é pouco provável que as premissas

básicas mudem, pois estas serão utilizadas para viabilizar o
processo.
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Como vimos, o principal problema é a estagnação do

crescimento econômico, assim como o alcance de seu produto e,
conseqüentemente, de seus serviços. As causas deste problema
requerem uma proposta concreta com metas a curto, médio e
longo prazo.

Por outra parte, é importante mencionar as caracterIs-
ticas da proposta de mudança a ser implementada, baseado nas
perspectivas teóricas de como deve encarado o processo. e os
mecanismos de mudança especIficos para esta (ver Capo 8).

A partir do momento que a empresa e seu llder aceitaram
e possibilitaram a realização deste diagnóstico cultural,
assim como a incidéncia da cultura no desenvolvimento das
atividades da organização e os problemas administrativos
gerais e especIficos, com a finalidade de obter uma proposta
que vise sarar as dificuldades e, consequentemente, promovam
o crescimento da organização. Houve reconhecimento que
mudanças são necessárias. Devido a estas caracterIsticas, o
modélo teórico de mudança onde nos enquadramos é o de mudança
como processo terapéutico, no qual a mudança está relacionada
a um agente de mudança ou consultor externo, que tem o
objetivo de sarar as deficiências encontradas e, conseqüente-
mente melhorar a situação. Porém, a mudança provém do próprio
grupo, induzida pelo consultor, com a finalidade que esta
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possa adaptar-se ao meio ambiente externo e superar os
problemas de integração interna.

Com relação ao mecanismo de mudança a ser utilizado, será
o Niso, o 2. (Cap. 8). Isto é, evolução auto-guiada através da
terapia organizacional. Este mecanismo requer uma avaliação
dos pontos fracos e fortes da cultura com o intuito de
readequá-los e reorientá-Ios, de acordo com as necessidades
que implica a mudança. A finalidade da avaliação é permitir
uma redefinição congnitiva que permite sensibilizar a
organização no que diz respeito a seus fortes, problemas e
perspectivas a seguir. Esta mudança deve ser conduzida por
consultores externos devido a que estes devem despertar a
organização, dar segurança psicol6gica, ajudar a analisar a
natureza defensiva da cultura, dar impressões de como a
cultura está operando e ajudar no processo de redefinição
congnitiva. Para aplicar este mecanismo, o cliente deve estar
motivado e os administradores chaves dispostos a rever seu
papel para que o redefinam cognitivamente em prol da mudança.

11.8.1 - Objetivos da Proposta.

- Reorganizar estrutural e funcionalmente a empresa, com a
finalidade de profissionalizar a administração, através da
contratação de administradores profissionais ou o profissional
especifico requerido para a função.
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- A reorganização deve possibilitar e viabilizar a descen-

tralização do poder de decisão, delegando um pouco deste aos

chefes de departamento e mandos médios, com o intuito de

agilizar as atividades e aliviar a carga de decisão do líder,

com a finalidade de que este possa se preocupar com tarefas
mais estratégicas e políticas.

Mudar a apresentação, diagramação, logos, formatos e

impressão do jornal, através da contratação de profissionais

capacitados e experientes no assunto, para que desenvolvam uma
proposta e a implementem.

- Avaliar os recursos humanos existentes, baixo os seguintes

critérios: capacitação profissional, treinamento, experiéncia,

desempenho e anos de serviço, com o intuito de ter um

diagnóstico acurado que permita identificar quem é útil para

a organização ou não, como também permitir uma reubicação se

for necessária. Por outra parte, é necessário formular uma

descrição de cargos e salários, assim como os requisitos para
ocupá-los.

- Melhorar o planejamento e controle da produção, assim como
a administração de recursos materiais.
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- Ter um cadastro atualizado dos clientes da empresa para
vender a nova imagem do produto e seus serviços. Por outra
parte, formular uma estratégia de marketing que vise a
divulgação, alcance e distribuição do produto, assim como
promové-lo através de campanhas publicitárias a clientes
potenciais fora do Àmbito governamental. Idealizar novos
produtos e serviços a serem veiculados no jornal.

- Estabelecer metas a serem atingidas, assim como critérios
para avaliação de desempenho.

- Ampliar a informação, por parte do depto. de processamento
de dados, para todas as áreas da empresa.

Como em toda proposta de mudança organizacional, para
viabilizá-la é necessário plantear as soluções numa ordem
cronológica, lógica e prioritária de atividades. Portanto,
esta será dividida em meses. A proposta em si, visará, em
primeiro lugar, readequar a estrutura interna para depois
modificar o produto e plantear as metas a serem atingidas com
este.
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11.8.2 - la Fase de Implementaçio • Atividades« Estudo. •
Trabalhos a Serem Desenvolvidos a Curto Prazo,

- Definir claramente a nova estrutura orgânica e funcional da
empresa, a qual deverá contar basicamente com as seguintes
caracteristicas:
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11.8.2.2 - OrganogrAAd Funcional.
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11.8.3 - primeiro ao Quarto Mês.

t prioritário readequar a organização interna da empresa,
de acordo com o estipulado anteriormente, em prol da profis-
sionalização das atividades.

- Descrição das funções de cada unidade operativa.

- Informar aos membros os propósitos de mudança da empresa em
prol do crescimento.

- Fazer um levantamento dos recursos humanos existentes baixo
os seguintes critérios: cargo que ocupam, funções que
desempenham, capacitação profissional, treinamento, expe-
riéncia, desempenho e anos de serviço. Este trabalho deverá
ser feito através do desenho e preenchimento de uma guia pelos
recursos humanos de todos os níveis.

- Baseado na proposta de organização funcional e orgânica,
identificar todos os cargos a serem preenchidos, descrever as
funções correspondentes, requisitos para preenchê-los
(Diretores, gerentes e jornalistas precisarão formação
profissional. Chefes de serão 20 grau, curso técnico e
experiência, e pessoal operativo em geral, curso técnico,
alfabetização, 20 ou 10 grau (segundo o caso) e experiência
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prática), nomenclatura de cada cargo e código salarial

calculado em salários minimos ou outra unidade de referéncia.

- Para desenvolver os dois itens anteriores, utilizar-se-ão 3

estudantes de último ano de administração, orientados pelo
consultor externo.

- Fazer o cruzamento entre o perfil dos recursos humanos

existentes e desejados para ver se há um reaproveitamento nos

mandos médios e p"essoal operativo. Quem não preencher os

requisitos mínimos e não puder ser aproveitado, deverá ser

dispensado. Com relação aos niveis hierárquicos superiores,

por tratar-se de uma empresa familiar, alguns serão ocupados

pela familia, porém, o consultor externo deverá orientar suas

atividades. Para o caso do depto. de processamento de dados,

recursos humanos e produção, deverão ser contratados profis-
sionais formados com experiéncia na área.

11.8.4 - Quinto ao Sétimo Mês.

- O processo de reubicação dos recursos humanos aproveitáveis

deverá ter começo, assim como o preenchimento dos cargos de

mando. O consultor externo deverá explicar e passar por

escrito as funções de cada depto. e a descrição das funções de

cada cargo. Deverá dar acompanhamento e orientação ao
desenvolvimento das atividades das unidades.



- À medida que a forma de operar se organize, no sentido do

Àmbito de ação de cada unidade e as funções de cada membro,

será o momento de começar com o desenvolvimento das funções
estratégicas de cada área.

- Promover encontros com os funcionários da empresa para

plantear-lhes o processo de mudança que se está promovendo.

Articular a cultura destacando o que é valorizado e esperado

dos membros neste processo que acarretam beneficios a todos.

11.8.5 - oitavo ao Décimo Quinto Mês.

- Depto. de Recursos Humanos

+ Começar a desenvolver programas de capacitação e

treinamento dentro e fora da empresa, com a finalidade de

aprimorar o desempenho dos recursos humanos.

+ Promover a formação da associação dos servidores da

empresa, com a finalidade de organizar cooperativas de

compras, creche e atividade de recreação.

+ Contratação de seguro médico
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+ Delinear diretrizes relativas A carreira administrativa
dentro da empresa, movimentos de ascençâo, incentivos e
recompensas.

+ Idealizar testes para sua aplicação a pretendentes a
empregos, de acordo com a descrição das funções do cargo e
requisitos para preenchê-los.

- Depto. de Marketing

+ Fazer um cadastro das empresas privadas da região
geo-econômica, com a finalidade de começar uma campanha de
propaganda e promoção do jornal através de correspondência,
ofertas, visitas de equipes de vendas e veiculação em rádio e
televisão. Deverá se vender a nova imagem do produto que
começara a ser implementada.

+ Estender a promoção e propaganda aos clientes gover-
namentais, porém, através de visitas do Diretor de Marketing
aos chefes das repartições.

+ Formação de equipes de vendas de espaços e assinaturas
com pessoal bem treinado, capacitado e com experiência,
assignando-Ihes homogêneamente tarefas e clientes a visitar.
Estes deverão prestar contas das atividades desenvolvidas e a
desenvolver ao seu supervisor, e este ao Gerente do Depto.



+ Promoção e propaganda do produto ao público em geral.

+ Começar a planejar a implantação de anúncios classi-

ficados, que atualmente o jornal não possui (já teve). Talvez

no inicio devam ser gratuitos, feitos nas bancas e dai
remetidos ao jornal.

+ Formular uma pesquisa, no sentido de identificar dentro

do mercado alvo do jornal, as caracteristicas que gostariam de

ver nesse tipo de meio de comunicação, em prol da futura

mudança de imagem e concepção do produto.

+ Fazer um calendário com as datas significativas para os

clientes do jornal e da sociedade em si, com a finalidade de

planejar cadernos especiais, encartes, visitas e promoções

para a veiculação de anúncios nessas datas no jornal.

+ Iniciar estudos para definição das comissões, bônus

após x Cr$ de vendas, competições de vendas por equipes, bônus

por novos clientes e recompensas, com a finalidade de

incentivar os vendedores e se empenharem ao máximo nas suas
funções.

+ Continuar dando assisténcia aos clientes atuais.



- Depto. de Serviços Internos

+ A distribuição nas bancas e das assinaturas deverá

estar sendo cumprida totalmente no que se refere a horários e
clientes, como consequéncia do planejamento do uso dos
veiculos.

+ Os veiculos deverão estar em perfeito estado, mantendo

uma ficha de cada um para poder planejar manutenções preventi-

vas, revisões e, conseqüentemente, readequar as necessidades
de uso dos veiculos.

+ As máquinas utilizadas na elaboração do jornal deverão

estar em bom estado de funcionamento, através do planejamento

de manutenções periódicas preventivas,
imprevistos.

evi tando assim

+ Deverá estar estabelecido um controle de recebimentos
e distribuição de correspondéncias.

+ As dependéncias da empresa deverão estar em ótimo
estado de aparéncia.

+ Deverá existir um controle preciso no que se refere ao

ingresso de estranhos nas dependéncias da empresa.



- Depto. Financeiro

+ Iniciar o planejamento da introdução de técnicas e
conceitos financeiros modernos, tais como: ponto de equil1brio
operacional, alavancagem operacional, alavancagem financeira,
valor do dinheiro no tempo (para prazos de pagamentos),
estabelecimento do ciclo e giro de caixa, e caixa m1nimo
operacional.

+ Programar sincronizadamente pagamentos e recebimentos.

- Depto. de Produção

+ Estabelecer, segundo a demanda atual, as quantidades
certas de materiais a serem utilizados na impressão do jornal.

+ Os fornecedores deverão ser cadastrados e deverão
estabelecer-se dias determinados para as compras, optando pelo
fornecedor que ofereça as melhores condições. As quantidades
deverão estar de acordo com o determinado pelo Planejamento de
Produção.

+ Estabelecer responsáveis diretos e folhas de controle
de ingressos e saldas do almoxarifado.
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+ Deverão haver supervisores com responsabilidade direta,

para evitar as atuais falhas, pela diagramação, digitação dos
textos e impressão do jornal.

- Depto. de Jornalismo

+ Em cada Seção encarregada de um tipo de matérias e

reportagens, deverá haver uma orientação por parte de cada

editor no que se refere ao tipo de matérias, datas e horários

limites para sua entrega. Sempre seguindo as orientações do
editor chefe.

- Depto. de Processamento de Dados

+ Fazer um levantamento dos tipos de dados informatizados

atualmente, com a finalidade de identificar as áreas que ainda

não estão cobertas e assim poder programar e planejar a
informatização destas.

- Outros

+ Contratação de um consultor, especialista na área de

digitação, diagramação, fotolito e arte para idealizar a

proposta de rejuvenecimento do jornal, baseado nos resultados
da pesquisa.
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+ Promover reuniões e encontros, de caráter semi-formal,
com os membros da empresa para orientá-los, dar-lhes segurança
e sensibilizá-los com relação ao processo que se está vivendo.

11.8.6 - Décimo Sexto ao Décimo oitavo Mês.

- Depto. de Recursos Humanos

+ Dar inicio às atividades de treinamento e capacitação
nas áreas mais deficitárias.

+ Dar inicio às atividades de compras e lazer.

+ Fazer algumas correções na distribuição de tarefas se
for necessário.

+ Aplicação de incentivos e recompensas como exemplo dos
beneficios da mudança.

- Depto. de Marketing

+ Avaliação do efeito e desempenho das visitas, por parte
das equipes de vendas, aos clientes atuais e em potencial.

+ Avaliar a introdução e o efeito da implantação dos
anúncios classificados.



+ Orientar as atividades de vendas pelo calendário de
datas significativas.

+ Implementação das recompensas por desempenho.

+ Avaliar os efeitos da propaganda e dos produtos.

- Depto. de Serviços Internos

+ Verificar se há problemas e se as medidas implementadas
estão sendo cumpridas e surtindo efeito.

- Depto. Financeiro

+ Dar inicio à implantação, tendo como base a programação

de pagamentos e recebimentos do ciclo de caixa, giro de caixa
e caixa minimo operacional.

+ Aplicação do conceito de valor do dinheiro no tempo
para a concessão de crédito nas vendas.

+ utilizar o ponto de equilibrio operacional, alavancagem

operacional e financeira, como insumo para o Depto. de
Marketing e Produção.



- Depto. de Produçâo

+ As compras devem estar obedecendo às necessidades
estabelecidas pelo Planejamento da Produção.

+ Não deverão haver mais falhas da diagramação, digitação

dos textos, impressão dos fotolitos e impressão do jornal.

- Depto. de Processamento de Dados

+ Dar inicio à informatização das áreas que ainda não

estão, segundo a prioridade de cada urna no funcionamento da
empresa.

- Outros

+ O projeto de rejuvenecimento do jornal deve estar

pronto e deve começar a ser implementado.

11.8.7 - Décimo Oitavo ao Vigésimo Quarto Mês.

- Depto. de Recursos Humanos

+ Articular a utilização das caracteristicas culturais da

empresa, em prol de torná-la uma fonte de identificação por
parte dos membros.



+ Tomar as medidas corretivas necessárias para ajustar os
aspectos inesperados.

+ Iniciar estudos para ver a possibilidade de iniciar a
distribuição de lucros entre os membros.

- Depto. de Marketing

+ Articular a propaganda e promoção do jornal com a
finalidade de mostrar a nova imagem do produto e da empresa.

+ Desenvolver pesquisas para verificar o consumo de
jornais e testes de mercado para os novos produtos. Manter
dados estatisticos da demanda, vendas e de resultados em
geral.

+ Classificar os clientes pelo volume de vendas.

- Depto. Financeiro

+ Passar a elaborar o balanço, demonstração de resulta-
dos, demonstrativo de origem e aplicação de recursos pela
própria empresa. Começar a utilizar indices financeiros, tais
como de liquidez, atividade e endividamento, para avaliar seu
desempenho.



+ Fazer o orçamento de caixa e o planejamento do lucro
através do balanço e demonstração de resultados projetados.

+ Promover uma avaliação detalhada dos ativos permanen-
teso

- Depto. de Produção

+ O Planejamento e Controle da Produção deverá ter um
zelo extremo com as caracteristicas e qualidade que farão
parte da nova imagem do jornal.

- Depto. de Processamento de Dados

+ Todas as áreas da empresa deverão contar com o apoio do
sistema de informação.

- Outros

+ Deverá haver um controle intensivo dos passos da
mudança para poder promover ações corretivas.
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11.9 - Como a Cultura da organização Incidirá no Processo de
Mudança.

o fator cultural mais profundo e predominante é a
orientação democrática da informação contida no jornal e nas
relações entre os membros a um nivel superficial, já que
existe o fator contraditório que é o alto grau de centrali-
zação do poder. Observando a proposta de mudança, podemos ver
que está basicamente orientada à profissionalização das áreas
chaves da administração e da modernização do produto. No
primeiro caso, implicará o ingresso de pessoas capacitadas que
gozem de poder de decisão para implementar as mudanças,
promovendo assim uma redistribuição do poder como determinante
no sucesso da proposta. A partir deste aspecto, podemos ver
esta realocação de poder como um processo evolutivo da
cultura, no sentido de que para viabilizar a mudança,
deverá-se articular a cultura da empresa de forma visivel aos
membros, mostrando que deve ser encarada como uma evolução
natural e gradual, na qual, o próximo degrau da premissa da
democracia e das outras, será a descentralização do poder, o
que acarretará maior liberdade de ação aos membros da
organização. Um fator importante neste processo será a
utilização de membros da empresa comprometidos com a mudança
e de um consultor externo que sustente o processo com seus
conhecimentos técnicos.



Por outra parte, temos a necessidade de renovar a cara e

imagem do produto, o qual deverá ser articulado para se tornar

o maior incentivo na postura e atitudes dos membros, pois será

nele que se visualizará o desejo de mudança participativo e o

exito dos resultados da mudança. Demonstrará, também, que o

processo evolutivo da principal premissa que fundamenta a vida

da empresa, estará num resultado palpável, fruto do trabalho
e responsabilidade de todos.

Outro aspecto cultural que deverá incidir positivamente

no processo de mudança é a presença e participação ativa do

llder / fundador, já que inspira admiração e confiança. Ele

deverá mostrar que a perspectiva da liberdade de ação, sem

direito a decisão, que promoveu durante esses anos, foi um

processo educativo que chegou ao seu estágio de madurez,

portanto, agora deve-se aplicar o conceito democrático de um

ponto de vista participativo.

As premissas básicas fundamentais, derivadas da missão e

metas, assim como as relativas à linguagem e categorias

conceituais; intimidade, amizade e amor; relação do género

humano com a natureza; tempo, espaço e ideologia, deverão ser

articuladas no sentido de mostrar que as mudanças a serem

implementadas tém sua mais sólida base no aspecto do processo

evolutivo da premissa da democracia. Devem ser complementadas

pela linguagem comum, que é condizente com a intelectual idade
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e democracia; confiança no llder / fundador, derivada da

premissa da intimidade, amizade e amor. A concepção do tempo

facilitará a implementação simultânea de ações diversas, assim

como o espaço que já dá essa sensação de liberdade e facilita

o intercâmbio e o clima de harmonia que existe, no que

refere-se a relação do ser humano com a natureza, devendo ser

destacado e transportado ao nlvel interno. A ideologia,

através das estórias que a sustentam, deverá ser articulada

para destacar as qualidades que estas pregam como fundamentais

para o processo evolutivo da empresa.

Se a mensagem das premissas mencionadas anteriormente são

bem articuladas e utilizadas para reduzir a ansiedade inerente

ao processo de mudança, consequentemente facilitarão este.

A medida em que a empresa começar.a operar nos novos

padrões, as premissas que sustentaram o processo sofrerão

pequenas reinterpretações. Porém, as relativas aos critérios

de inclusão, poder e status, critérios para alocar recompensas

e castigos, natureza da realidade e verdade; natureza da

atividade humana, relações humanas e indole; assim como meios,

medidas e correções, sofrerão mudanças devido ao próprio

caráter profissionalizante, renovador e descentralizador da

mudança. Provavelmente, estas tenderão a mostrar as pessoas

mais responsáveis e autônomas nas suas funções, relações menos
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emotivas e mais dividas, facilitar a exposição de opiniões e
realçar o desempenho e capacidade individual.



NOTAS:

(100) SCHEIN, EDGAR. Organizational Culture And Leadership _
ia Edição, San Francisco, Jossey - Bass Inc. PUblishers, 1985.

(101) Ibid.



Capitulo 12

Trabalho de Campo NO.2. Ministério de Bem Estar Social da
Guatemala - Unidade operativa "Hogar Rafael Ayau"



No ano de 1.945 surge a associação de· refeitórios
infantis, creches, hospital para crianças subnutridas e uma
colônia de férias, obras que têm a iniciativa da Sra. Elisa
Martinez, então primeira dama do pais. Estas obras são as que
fundamentaram os alicerces do que passou a se chamar de
Ministério de Bem Estar Social.

o Ministério sempre esteve voltado a proporcionar
serviços de tipo assistencial aos grupos vulneráveis da
população. Este critério de atenção assistencialista e
paternalista, derivado das ditaduras militares que governaram
o pais desde a institucionalização do Ministério, não ataca as
causas do problema, limitando-se a tentar amenizar os efeitos.

Mas, após todos esses anos, no qual prevaleceram práticas
paliativas, surgiu a grande oportunidade de reorientar as
politicas de bem-estar social e de desenvolvimento em si, como
conseqüência da eleição de um presidente pelo voto direto, o
qual prometia profundas reformas econômicas e sociais. O
primeiro passo do novo governo foi dar as diretrizes básicas
de ação das instituições públicas, as quais estavam plasmadas
no Plano Nacional de Desenvolvimento.

O Ministério de Bem-Estar Social decidiu elaborar um
plano de atividades quinqüenal ( do qual participei ativa-
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mente) ajudado por organismos internacionais, fundações

privadas e instituições filantrópicas. Neste, se modificava

toda a orientação da atenção, em prol de uma assistência

preventiva. De fato, na implementação deste, estava impl1cita

uma mudanca cultural, pois o outro tipo de assistência já
estava operando há mais de 30 anos.

Foi feita uma avaliação das 62 unidades operativas do

Ministério no Pa1s (desenvolvido por mim), com o intuito de

obter um diagnóstico acurado da situação atual dos serviços e

do funcionamento, como insumo ao planejamento da introdução

dos novos programas que estariam plasmados no plano.

o trabalho demonstrou que o impacto dos serviços eram

limitados, que as condições de funcionamento eram precárias,
assim como a organização deficitária.

Até esse momento, o Ministério contava com três grandes

programas: programa de bem estar infantil e familiar, programa

de tratamento e orientação a menores e programa de assistência

educativa a excepcionais. Pelo decidido e plasmado no plano

quinquenal, deveriam se abolir estes e implementar os

seguintes: programa de prevenção, programa de atenção à

fam1lia, programa de atenção ao menor, programa de desenvolvi-

mento institucional e programa de coordenação interinstitucio-
nal.



A idéia era abolir os três programas anteriores, os quais

tinham seus centros especificos de atenção, e passar a

implementar os novos programas em todos os centros. Para a

fase inicial de mudanças, foi escolhido o centro assistencial

"Hogar Rafael Ayau", originalmente do Programa de Bem-Estar

Infantil e Familiar, para ser o piloto do processo de mudança.

Para desenvolver este trabalho, foi formado um grupo com o

próprio pessoal operativo do Hogar e dois consultores externos
(um dos quais era eu).

Portanto, o trabalho de levantamento das caracteristicas

culturais, diagnóstico organizacional e propostas para

implementação dos novos programas que serão aqui relatados,

cor respondem ao "Hogar Rafael Ayau". t importante ressaltar

que esta unidade operativa é totalmente representativa da

cultura e problemática do Ministério.

o "Hogar Rafael Ayau", foi construido pelo Or. Ayau, com

a finalidade de se tornar um centro assistencial para menores

órfãos, abandonados e da rua, há quase um século. O próprio

Or. Ayau levou adiante a administração do Hogar até o seu

falecimento, quando o doou ao Estado, com a condição que

continuasse sua obra, momento a partir do qual foi incorporado

pelo Ministério. O Hogar, atualmente, conta com 50 membros e
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uma população atendida que flutua entre 100 a 130 pessoas,

entre internos e usuários, onde basicamente se desenvolve o

Programa de Bem Estar Infantil e Familiar.

12.1 - la. Fase.

Para fins didáticos e por motivos de volume, a descrição

detalhada de alguns passos será reduzida, pois, para exemplo

pormenorizado, temos o trabalho de campo precedente.

12.1.1 - Entre e Concentre-se nas Surpresas.

- Alto grau de conflito interpessoal entre os membros das

áreas técnicas e diretivas.

- Desconfianca do pessoal operativo, com relação a todo o

vinculado com a nova ministra e os niveis hierárquicos
superiores.

- Necessidade de ser autoritário para ter as ordens cumpridas.

- Insubordinação e rebeldia manifestadas numa resistência

passiva e lentidão no desempenho das tarefas.
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- Divisão impllcita entre os membros que têm a imagem de
pertencerem ao grupo da ministra e o pessoal operativo de
carreira.

- Dois critérios de autoridade. O da Diretora e o da Chefe da
área de Serviço Social.

Falta de sensibilidade de alguns membros do pessoal
operativo com relação a menores recém ingressados.

- Dependências em estado precário e sem nenhuma manutenção.

- Confusão nas áreas de atuação e raio de ação entre os
membros.

Excesso de pessoal e falta de capacidade do pessoal
operativo.

- Extrema burocracia nos procedimentos administrativos.



12.1.2 - Observação sistemática e Controle.

Todas as surpresas foram confirmadas.

12.1.3 - Localizando um Membro Motivado.

No começo, a pr6pria ministra me orientou e me fez uma
avaliação critica do Hogar. Já no Hogar, a diretora e uma
assistente social foram as mais identificadas com os prop6-
sitos do trabalho, sendo importante ressaltar que uma
representava a administração central e a outra o pessoal de
carreira. Isto me possibilitou ter uma visão mais completa dos
fatos e acesso a todos os membros. Ambas estavam muito
identificadas e angustiadas com a problemática do Hogar e
ansiavam o surgimento de soluções.

12.1.4 - Revelando as Surpresas, Enigmas e Intuições.

À medida em que o nosso trabalho progredia, era muito
questionado sobre as minhas impressões, as quais eram
atentamente escutadas. Em primeiro lugar, isto se devia ao
fato de que ser profissional no pais é sinal de sabedoria e
impõe respeito; em segundo, porque estavam ansiosas de saberem
meu enfoque dos problemas. Quando fui revelando minhas
impressões, concordaram com todas.
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12.2 - 2a Fase. Entrevistas.

Praticamente entrevistei a todos os membros dos nIveis
hierárquicos superiores e ao pessoal operativo com mais anos
de serviço, isto devido ao fato do Hogar ter 100 anos. O
relato a seguir mostra os principais eventos, acontecimentos
e caracterIsticas revelados nas entrevistas exaustivas. Para
fazer estas, utilizei as questões que constam da 2a. fase do
guia metodológico.

12.2.1 - História do "Rogar Rafael Ayau".

O "Hogar Dr. Rafael Ayau" foi fundado pelo Médico do
mesmo nome em 1.901, para ser um orfanato no qual se desse
educação, alimentação e um hogar a crianças órfãs e abando-
nadas, tendo em vista o alto grau de concentração de renda no
paIs e as poucas oportunidades brindadas aos descendentes de
indIgenas, os quais formam a maioria da população.

Rafael Ayau era médico de famIlia milionária, sendo que,
com seus próprios recursos, fundou, administrou, e fez
funcionar o hogar até sua morte, quando o doou ao Estado com
a condição de que este continuasse desenvolvendo seu trabalho.
O llder/fundador, até então, dirigia e organizava tudo,
percorria a cidade à procura de crianças abandonadas,
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levando-as pessoalmente ao hogar e prestando-lhes todos os
cuidados através do pessoal da instituição.

Ele valorizava o amor às crianças, a caridade e apregoava
a necessidade de justiça social no seu pais. Exigia dos seus
empregados carinho com as crianças, dedicação, abnegação e
entrega ao seu ideal, que era proporcionar um hogar às
crianças carentes. Ele era totalmente paternalista, tanto com
seus funcionários, como com as crianças. Antes da sua morte,
em pleno regime militar (1950), exigiu do governo maiores
verbas e preocupação em buscar soluções à profunda problemáti-
ca social do pais, o que lhe ocasionou ser tachado de
comunista, subversivo e perigoso à comunidade. Por este fato,
teve suas atividades boicotadas, porém, como sua familia era
muito influente, teve· facilidade em contornar o problema.
Permaneceu irredutivel nos seus principios, o que lhe
propiciou um amplo reconhecimento da população pobre, seus
funcionários e internos, motivando-os a se esforçarem mais no
desempenho das suas funções e um exemplo para as crianças.

Eliminar das ruas as crianças carentes, foi uma meta que
perseguiu com afinco e sucesso. Ele estava por trás de todas
as atividades da instituição, porém, nunca foi autoritário.

Quando o Ministério de Bem-Estar Social incorporou o
Hogar, foi um evento critico na vida da instituição, já que
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provocou uma grande mudança nas atividades, pois incorpora-

ram-se programas diferentes, novos membros provenientes do

Ministério e politicas orientadas pelos governos militares, os

quais não tinham grande interesse na superação das camadas

pobres da comunidade, pois os viam como inimigos em potencial.

A partir desse momento, o Hogar caiu numa crise de identidade,

tanto corno instituição corno para os membros do grupo. As metas

originais foram esquecidas, o Hogar passou a funcionar com

recursos escassos e tornou-se uma boa alternativa de empregos

fantasmas para amigos e parentes de pessoas do alto escalão do

governo. O trabalho que começou a se desenvolver, praticamente

não tinha impacto nenhum, sendo que os responsáveis pelo Hogar

tratavam o pessoal de carreira e os remanescentes da época de

Ayau, de forma extremamente autoritária. Os internos, já que

não havia ordem estabelecida nem atividades formais para

educá-los, transformaram a instituição num ponto de consumo de

drogas e prostituição, sendo que, quando egressavam aos 18

anos de idade, saiam como transgressores em potencial. Esta

situação continuou durante os governos militares que se

sucederam, gerando, fora a má administração, descontinuidade,

incerteza e temor por parte do pessoal operativo, os quais

passaram a encarar todos os niveis hierárquicos do Hogar e do

Ministério como inimigos em potencial, manifestando-se contra

eles, fazendo resistência passiva às ordens superiores e,

através das assistentes sociais, organizar o funcionamento do

Hogar da melhor forma possivel, porém, limitada.



No começo da década de 80, assumiu o poder um general, o

qual, por ser evangélico devoto, começou a dar um pouco de

importância à labor social do Estado, fazendo assumir como

ministra de Bem-Estar Social uma evangélica, que começou a

reestruturar a organização e atividades do Ministério e do

Hogar. Porém, ela vinculava tudo com religião e era vista pelo

pessoal operativo como mais uma representante da ditadura.

Ela, autoritariamente, tentou retomar as metas do Hogar, mas

os membros de carreira já tinham criado uma barreira e uma

defesa inconsciente contra os governos autoritários, motivo

pelo qual as melhoras não foram as esperadas. De certa forma,

a meta original foi retomada de forma precária, porém, um

pouco fortalecida pela aproximação das eleições presidenciais

através do voto direto, o que gerava esperanças, no sentido de

que mudanças profundas nas metas de desenvolvimento do pais
eram aguardadas.

Quando o novo governo democrático assumiu, uma das

prioridades contidas no plano nacional de desenvolvimento era

a área social. Sendo que, durante a campanha, havia sempre

afirmado que daria prioridade a esta.

A nova ministra tinha o apoio irrestrito do governo. para

fazer o que fosse necessário para melhorar as condições da

população. Quando ela assumiu, através do apoio de organismos
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internacionais, instituições privadas sem fins lucrativos e
governos de palses desenvolvidos, conseguiu consultores
externos e financiamentos para pôr em marcha a reestruturação
organizacional e de atividades do Ministério. O primeiro
passo, foi a elaboração, precedida de uma avaliação dos
centros assistenciais e do conteúdo e tipo de atenção dos
programas do plano quinquenal, o qual, na sua implementação,
exigia e requeria mudanças profundas no funcionamento do
Ministério.

O lugar escolhido para implementar o plano, e que
serviria de modelo para todos os centros assistenciais e o
próprio Ministério, foi o Hogar Rafael Ayau, devido ao seu
passado e magnitudes. Para esta tarefa foi designada uma nova
diretoria e dois consultores externos (entre os quais eu).

Nossos primeiros contatos serviram para fazer um
diagnóstico da situação do Hogar, com a finalidade de ter uma
idéia do seu funcionamento e organização, a efetividade dos
programas e o perfil dos recursos humanos. Nesta etapa
inicial, o que mais me surpreendeu foi o receio com que éramos
tratados pelo pessoal operativo. Nos escondiam informação, não
apareciam nas reuniões etc.; tudo isto como fruto dos anos da
ditadura, onde acostumou-se a vincular os nlveis hierârquicos
superiores como inimigos em potencial. Foi muito diflcil
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convencer e explicar que as nossas intenções eram as melhores

posslveis, e que estávamos ali para tentar retomar as metas

originais do Hogar, porém, a partir de uma perspectiva

moderna, como um processo evolutivo natural, que os 6rgãos de

assistência social no mundo tinham adotado. Isto é, o Hogar

não ia mais apadrinhar crianças, porém, iria desenvolver um

trabalho preventivo, educativo e de capacitação para atacar o

problema da injustiça social pela raiz.

o pessoal começou a sensibilizar-se, quando nas reuniões

dávamos os dados relativos ao perfil social do pais e

explicávamos que a solução estava em suas mãos. Gradativamente

a atitude foi se revertendo, a colaborqção aumentou a tal

ponto que a maioria dos membros se envolveu na elaboração do

diagnóstico e na preparação do projeto de reorganização e

implementação dos novos programas. Atualmente, o Hogar já

implementou a nova estrutura orgânica e os novos programas com
sucesso.

12.2.1 - Análise das Respostas das Entrevistas e Informação
Observada.

Do relato histórico, tentaremos inferir algumas premissas

que orientam as atividades da instituição.



- Premissas Relativas a Adaptação Externa.

A missão do Hogar, segundo seu lider e/ou fundador, era
ajudar crianças carentes e abandonadas da população, propor-
cionando-lhes saúde, alimentação, carinho e um hogar para
prepará-las e educá-las para a vida e que elas próprias, nas
suas atitudes como pessoas adultas, evitassem o engrandeci-
mento do problema. Esta missão baseou-se na premissa de que os
principios humanitários e a justiça social são fundamentais
para desenvolver uma sociedade justa, com igualdade de
oportunidades, em prol do engrandecimento do pais. Com a nova
administração e suas mudanças, a missão do Hogar passou a ser
mais abrangente, pois, proporcionara
alimentação e capacitação funcional a

educação, saúde,
toda a população

carente, porém, sempre baseado na premissa original.

A meta derivada da missão, era eliminar das ruas as
crianças carentes para poder prepará-las para enfrentar a vida
com dignidade e promover uma processo de educação cultural que
viesse a evitar esse problema no futuro. O Hogar, durante os
governos militares, aparentemente não mudou, porém nada de
concreto foi feito, ao contrário, as camadas mais pobres foram
as mais perseguidas pela ditadura. A premissa da justiça
social prevaleceu e até fortaleceu-se no pessoal operativo,
porém, nada puderam fazer a não ser esperar.



Quando o último governo militar assumiu, este tentou

retomar as metas originais, porém, a nova ministra baseou-se

na premissa de que todos deveriam se converter à religião (

evangélica ), para que Deus os iluminasse e os orientasse nas

suas atividades para alcançar suas metas. Isto realmente foi

impossivel. Quando o governo democrático assumiu e se propôs

a retomar as metas originais e ampliá-las a toda a população

carente, mas a partir de outro tipo de atividades, baseou-se

na premissa de que atividades paternalistas não fortaleceriam

a democracia, mas que era necessário ensinar ao povo submetido

a caminhar sozinho. A premissa mais profunda que fundamentou

esta nova perspectiva foi a da justiça social como determinan-

te para o futuro democrático do pais.

No que se refere aos meios, controles e correções, está

implicito que os sistemas de autoridade e recompensa e a

estrutura organizacional, no começo, eram centralizados na

figura do lider e/ou fundador, baseado na premissa de que

"devido a falta de educação do resto dos membros e sua postura

visionária, ele tinha a obrigação de orientar o funcionamento,

porém, sempre de uma forma didática que fazia parte da sua

missão. No per iodo dos governos militares, tudo continuou

concentrado nas mãos dos diretores, mas a partir de uma ótica

diferente, baseado na premissa de que exercer o poder de forma

autoritária era um dever e obrigação deles, perante as mentes
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influenciáveis da população menos esclarecida. Atualmente, os

meios, controles e correções, plasmados na estrutura organiza-

cional e sistemas de recompensa e autoridade, refletem uma

preocupação com a participação ativa e democrática de todos os

membros, respaldado pela implementação dos novos programas,

baseado em que, para alcançar a justiça social e democracia,

e, conseqüentemente, o engrandecimento da nação é necessário

começar por casa, envolvendo a todos com o intuito de provocar

uma mudança na forma de orientar as atividades e que se

traduza numa mudança cultural, não só em nIvel interno, mas

também para a sociedade em geral.

- Premissas Relativas à Integração Interna.

Com relação às categorias conceituais e linguagem comum,

atualmente estão se articulando as relativas a justiça social

e democracia. Por outra parte, o próprio trabalho de serviço

social tem estas categorias e linguagem especIficas, as quais

existem há mui to tempo. Estas estão baseadas na premissa

referente ao tipo de trabalho que implica o serviço social,
isto é,

social.
abnegação, dedicação e entrega ao ideal da justiça

A linguagem decorrente reflete solidariedade,

companheirismo, abnegação, idealismo e entrega, como fatores

básicos para alcançar a missão do Hogar e do Ministério.
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No que se refere à inclusão no grupo e nos crit6rio. de

recompensas e castigos, a premissa que rege ainda está em fase
de transição, já que ainda existe a premissa de. "nós", o
pessoal operativo de carreira e "eles", o pessoal transitório
do novo governo. Porém, à medida que o governo democrático
tem-se solidificado, dando continuidade ao plano quinquenal,
e os resultados das mudanças são palpáveis, essa premissa está
num processo de transição, pois começa a despontar uma nova.
Quem se entrega e se dedica totalmente ao processo de
reestruturação do Hogar em prol dos benef1cios que acarretará
a população carente, pode-se considerar como parte do grupo.

A premissa relativa ao poder e status, também está em fase
de transição, já que a premissa que operava anteriormente era
a do autoritarismo, na qual emitiam-se ordens e cumpriam-se,
sem opinar nem participar. Hoje em dia, a mudança da estrutura
orgânica e a implementação dos novos programas, têm provocado
um processo de transição para a premissa de que a missão do
Hogar é uma tarefa de todos, pelo qual todos devem ser
conscientes na utilização do poder adquirido, com a finalidade
de atingir a missão.

Com relação ao status, a premissa é de que, quem o merece
é pelo seu desempenho no trabalho e não pelo cargo que ocupa.
Esse status não está relacionado com s1mbolos vis1veis que o
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sustentem, mas sim através do reconhecimento e comentários dos
membros.

A premissa relativa a amizade e amor que pode-se inferir,
é que pelas próprias características do trabalho, o qual
implica lidar sempre com pessoas carentes em todos os
sentidos, o grupo opera baseado em que deve ser muito coeso,
carinhoso e afetuoso entre eles, a fim de proporcionar
estabilidade emocional e companheirismo, tanto para os
usuários como para eles. Pois é necessário estabilidade
individual para lidar com este tipo de problemas todos os
dias.

No que se refere a recompensas e castigos, por tratar-se
de uma instituição de fim social, tendo na área de serviço
social sua atividade mais importante, não existem sistemas de
recompensas e castigos explícitos, porém, a premissa implícita
aqui, é de que a maior recompensa é o reconhecimento da
qualidade e dedicação ao trabalho, por parte dos usuários,
colegas e dos níveis hierárquicos superiores. O não reconheci-
mento ou críticas é o castigo.

Com relação à ideologia que formou-se através dos anos e
da forma que se enfrentaram as situações difíceis, fizeram
surgir uma ideologia que plasmou-se na seguinte premissa: a
instituição tem um ideal e uma missão a cumprir que, inde-
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pendente dos eventos que afetem seu desempenho, deverá-se ter

persistência, paciêricia, dedicação e amor ao trabalho, pois,

seja o que for, iremos desenvolvendo nosso trabalho apesar das
dificuldades.

- Conteúdo e Níveis da Cultura.

No que diz respeito ao conteúdo e niveis da cultura, os

eventos criticos e história do Hogar nos permitiu inferir

algumas premissas relativas a estes aspectos.

A relação do gênero humano com a natureza, por se tratar

de uma instituição pública e de fim social, a premissa que

opera é de que deve-se ter paciência e sorte, já que um meio

ambiente relevante é o politico, sendo o Hogar submetido a

este; e o outro é a sociedade com a qual uma relação de

harmonia é totalmente necessária para o impacto do trabalho da
instituição.

A respeito da natureza da realidade e verdade, a premissa

que se desenvolveu ao respeito da realidade fisica, é de que

o impacto das atividades do Hogar pode ser medido pela

satisfação e quantidade de usuários atendidos. A realidade

social, diz que em tudo o que se refere a satisfação das

necessidades do usuário, há um consenso implicito de quais

são. Portanto, todos devem esforçar-se e entregar-se de
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coração ao desempenho de suas atividades para que haja
consenso nas decisões. Com relação à realidade individual, não
existem premissas, já que é um trabalho comunitário e
participativo.

A premissa derivada da dimensão moralismo/pragmatismo
está em fase de transformação, passando da tradição (sempre
foi feito assim) e da revelação por homens experientes e
autoridades (nosso presidente o quer desta forma), para o
processo racional/ legal (as pessoas da área envolvida na
decisão devem tomá-la) e do debate (discutimos exaustivamente
e chegamos à seguinte conclusão).

Com relação à concepção do tempo, é que este é policrô-
nico e cíclico e está sofrendo uma mutação com relação ao foco
de orientação, pois está passando de ter uma orientação ao
passado e presente, para uma orientação ao futuro, isto devido
aos anos do governo militar no qual se vivia no presente,
pensando na época de Ayau, e agora para o futuro, devido às
expectativas das mudanças na sociedade, na estrutura interna
e na implementação dos novos programas.

Com relação ao espaço, através da história da instituição
não pOde-se inferir nada. Porém, talvez pela concepção do
tempo, possa-se presumir que o espaço seja aberto, comunitá-
rio, e ao qual todos têm acesso e usufruto, já que isto ajuda
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o contato dos .usuários da comunidade e o pessoal de serviço.

No que se refere à índole humana, quanto às qualidades
valorizadas e posturas recrimináveis, podemos inferir que é
neutra, podendo ser bons ou maus, porém, precisam ser
motivados. Podemos afirmar isto, devido ao tipo de atividades
e comportamentos derivados dos chefes na época da ditadura e
pela abnegação e entrega do pessoal operativo para com os
usuários dos serviços. As próprias caracterlsticas do serviço
que se presta, nos permite inferir que o ser humano é mutável
e aperfeiçoável.

Com relação à natureza da atividade humana, a premissa
está num estado de mutação, pois antes do perlodo de mudança
e decorrente dos governos militares, esta refletia que, devido
ao status quo das coisas, deveria-se aceitá-lo e conformar-se
com a situação, pois nada podia ser feito. Atualmente, embora
às vezes possa sentir-se a premissa anterior operando,
praticamente foi mudada para uma de harmonia com seu meio
ambiente, no qual será conseguido através de dedicação,
esforço e trabalho para alcançar satisfação plena com que se
está fazendo.

o que se refere às relações humanas, pode-se inferir que
a premissa está num processo de mutação, pois antes do
processo de mudança estas eram baseadas na premissa de
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linearidade e paternalismo. Agora, a que começa a operar, é a
de colateral idade (cooperação em grupo) e de consulta, isto é,
que todos os nlveis têm informações relevantes para contribuir
com o bom funcionamento da organização, porém, o poder
permanece nas mãos dos nlveis hierárquicos superiores.

12.3 - 3a. fase. Outras Fontes de Informação Cultural.

~ importante ressaltar que, como vimos anteriormente,
estamos num processo de mudança na organização, o qual nos
leva a analisar de forma comparativa o antes e depois, já que
algumas mudanças no funcionamento e nos tipos de programas têm
provocado mudanças em algumas premissas. Porém, sempre se pode
perceber que estas não foram totalmente assimiladas.

12.3.1 - Estrutura Organizacional.

A atual estrutura, devido à implementação dos novos
programas e, conseqüentemente, da exigência de maior parti-
cipação por parte do pessoal operativo, passou de uma
estrutura altamente centralizada e pouco representativa do
pessoal operativo, para uma onde cada programa é uma unidade
independentes sob a supervisão e orientação da direção. Também
foi criado, adjunto à diretoria, um conselho consultivo, onde,
fora de estar cada coordenador de programa, há representantes
de todos os n1veis da organização.



12.3.2 sistemas Formais de Informaçlo e Controle da
Organização.

Muita importância é dada ao número de pessoas atendidas e
aos resultados concretos obtidos com os usuários, não s6 por
parte dos coordenadores dos programas, assim como pela
diretoria e pessoal operativo, pois é a única forma de medir
e controlar o impacto e a qualidade dos serviços prestados.

12.3.3 - Mitos, Lendas, Est6rias e Estatutos.

o único mito é a figura do lider e/ou fundador (Ayau), o
qual tem dado origem a estórias e lendas de como dedicou sua
vida e recursos na luta pelo ideal de ver seu pais com mais
justiça social e igualdade de oportunidades. Também há
estórias de como enfrentou a crise com os militares, sempre em
prol desse ideal, e casos de crianças órfãs, que através de
orientação e a figura paterna dele, tornaram-se homens
destacados na sociedade.

Estas estórias não são utilizadas conscientemente, porém,
sempre são contadas com a finalidade de ressaltar a importân-
cia social da labor que o Hogar desempenha.



No que se refere a estatutos, estes sempre ressaltam a

necessidade de impulsionar o desenvolvimento social do paIs

através de ações de caráter preventivo e educativo com a

população mais carente, com a finalidade de diminuir a grande

diferença existente entre as camadas sociais e dar condições

à população de ter a possibilidade de acesso às oportunidades.

Há alguns slogans que refletem isto, tal como, "Guatemala
2000, pátria para todos".

12.3.4 - Análise da Informação Observada.

Estes dados são mais importantes para conferir as
premissas detectadas e as surpresas.

- Estrutura Organizacional.

Podemos dizer que esta é condizente com a missão, metas

e meios, pois está estruturada com o intuito de viabilizar o

alcance da missão, da qual as metas e os meios são decorren-
tes.

Também é congruente com a relação com o meio ambiente,

com a natureza da realidade e verdade, com a natureza da

índole humana, a natureza da atividade humana e a natureza das

relações humanas, pois a estrutura reflete a intenção de se

manter em harmonia com seu meio ambientei a consensual idade na
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natureza das decisões relativas ao que é real e verdadeiro; a
hierarquia, embora não seja muito ressaltada, existe para
lidar com a neutralidade e aperfeiçoamento dos membros; os
pr6prios programas que são levados a cabo refletem a natureza
da atividade humana, e a cooperatividade da natureza das
relações humanas é refletida no conselho consultivo, assim
como a colaboração existente entre programas.

- sistemas Formais de Informação e Controle.

Nestes sistemas são integralmente refletidas as premissas
da missão, metas, meios, medidas e correções, pois o que
estas visam é a melhoria das condições da população carente,
o que é mostrado na ênfase dada aos dados referentes ao
impacto e alcance dos serviços. Por outra parte, com relação
ao conteúdo e niveis especificos da cultura, a relação de
harmonia com o meio ambiente está refletida na necessidade de
que esta será alcançada elou mantida, sempre e quando o
impacto dos serviços for palpável. No que se refere à natureza
da realidade e verdade, estão refletidas explicitamente na
mensuração do impacto do serviço, número de usuários atendi-
dos, na canalização dos esforços para alcançar isto e a
consensual idade do que pode ser considerado satisfatório ou
não. Com relação ã natureza do tempo, está claro que este é

policrõnico e ciclico, devido ao tipo de atividade que está
sendo desenvolvida e com uma orientação para presente e



1ll
futuro. Com relação ao espaço, podemos afirmar que este é de
uso comunitário e aberto a todos a partir do momento em que
queremos medir a quantidade de usuários da comunidade e pelo
fato de que, quanto maior o alcance, melhor. No que diz
respeito à indole humana, atividade humana e das relações
humanas, podemos dizer que procura-se o aperfeiçoamento,
harmonia com o meio ambiente e cooperativismo através do
impacto do trabalho.

- Mitos, Estórias e Estatutos.

Todos estes deixam explicitos a missão, metas, medidas e
correções, assim como, ° conteúdo e niveis especificos da
cultura. Podemos afirmar que o valorizado na figura do mito,
nas estórias e estatutos, são condizentes com as premissas que
conformam o paradigma cultural.

12.4 - 4a fase. Entrevistas Em Grupo Para Elucidar Posturas
Relativas Às Dimensões Especificas.

Foram conformados 5 grupos de 5 pessoas, os quais foram
introduzidos ao tema, tiveram as categorias conceituais, ao
redor dos quais o paradigma se forma, esclarecidas, e
receberam orientação constante ao desenvolver as 5 dimensões.
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No que se refere As respostas do método anal1tico a ser

usado nas discussões em grupo, estas não serão transcritas por

motivo de espaço e volume, já que, para fins didáticos e

explicativos, constam no estudo do caso anterior.

12.".1 - Dimensão 1. Relação da Organização Com Seu Meio

Ambiente.

1 - t uma instituição de fim social que tem como missão

prestar serviços de capacitação profissional, educacional,

recreativa, esportiva, saúde e tratamento espec1fico e

preventivo, com a finalidade de evitar a existência de menores

na rua. Prestar assistência como a descrita anteriormente, às

familias carentes com a finalidade de diminuir a problemática

social do pais, melhorar as oportunidades de acesso ao mercado

de trabalho, enfim, lutar pela justiça social.

2 - Os meios ambientes relevantes no mesmo grau de impor-

tância, são o social (sociedade em si) e depois o politico.

3 - Responder esta pergunta de forma precisa é diflcil, já

que se presta, por se tratar de uma instituição de fim social,

a várias interpretações. No relativo à sociedade, mantém-se

uma relação de harmonia com esta, porém, o ideal talvez seja

dominá-la no sentido de poder fazer com que o alcance dos

programas atingisse todos os necessitados, pondo um ponto
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final A problemática, para daI poder passar a uma relação de
harmonia preventiva. Para definir uma posição, diremos que é

de harmonia. Com relação ao polItico, querendo ou não, sempre
terá que tentar ser de harmonia, pois a única outra chance
seria estar submetido a este, como de fato já esteve. A outra
possibilidade seria dominá-lo, através da promoção de uma
revolução social, que acreditamos não seja o caso.

12.4.1.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analítico Das
Discussões Em Grupo.

A premissa que se pode inferir das respostas aqui obtidas,
é a de que, independente dos fatores polIticos que tenham
tentado desviar a missão da instituição, uma sociedade justa
só será alcançada quando houver justiça social, com igualdade
de oportunidades para todos, para que o paIs seja de todos e
não de poucos.

12.4.2 - Dimensão 2. Natureza da Realidade e Verdade e Base
Para Decisões.

1 - A realidade fisica, social e individual

- Realidade Fisica
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Está vinculada às decisões e resultados que meçam o
impacto das atividades do Hogar e o número de usuários
atendidos.

- Realidade Social

As relativas ao grau de satisfação do usuário, o qual
implica, consensualmente, no desempenho, esforço e entrega
pessoal às atividades de trabalho.

- Realidade Individual

Especificamente não há. Talvez cada coordenador na sua
especialidade decida coisas que lhe pareçam mais adequadas,
porém, sempre tem que haver um grau de aceitação.

2 - critério de Verificação. Moralismo/Pragmatismo.

Aqui foi verificada minha análise da mutação que o Hogar
está vivendo, já que foi dificil chegar a um acordo, pois uns
afirmavam que a tradição e a revelação por homens experientes
e autoridades era a base para determinar o que era real e
verdadeiro. Já outros, diziam que era através de um processo
racional/legal e do debate aberto. Ap6s muita discussão,
concluiu-se que atualmente e no futuro o processo racional/le-
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gal e o debate aberto são as bases para determinar o que é

real e verdadeiro.

12.4.2.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analítico Das
Discussões Em Grupo.

A premissa que se pode inferir, é que as pessoas

envolvidas no alcance das atividades do Hogar têm agora a

oportunidade de orientar seu trabalho da forma que este surta

os melhores resultados possIveis, através do debate e

discussões na qual todos participem.

12.4.3 - Dimensão 3. Natureza do Tempo.

1 - Direção do foco.

- Orientação para o presente

- Orientação para o futuro

2 - Conceito básico

- policrônico

- CIclico

3 - Medida das Unidades Relevantes, Duração dos ciclos

ciclos diários, mensais, anuais e quinqüenais.



12.4.3.1 - Respostas Obtidas Através do Método Ana11tico Das
Discussões Em Grupo.

A premissa relativa à natureza do tempo, é de que este é

um espaço limitado apenas por todas as coisas que pode-se

fazer ao mesmo tempo, as quais levaram o tempo necessário para

que sejam feitas, e que uma etapa ou ciclo leva ao outro e
assim por diante.

Com relação à orientação com o tempo, atualmente deixou

de ser para o passado e passou a ser para o presente devido

à restruturação orgânica, funcional e de atividades ocasio-

nadas pelo presente governo, e para o futuro em prol da missão
da instituição.

12.4.4 - Dimensão 4. A Natureza do Espaço.

1 - Disponibilidade

b) Disponível, mas limitado.

2 - Uso do espaço como um símbolo

- De forma alguma

É alocado para uso comunitário e de acordo com as

necessidades impostas pelas atividades. As relações de amizade
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são facilitadas devido As grandes áreas de circulação,
jardins e espaços abertos.

3 - Normas de Distância

- Para status formal, de 1 a 2m. Para informal, 50 cm.
- Para amizade, aproximadamente 30 cm.
- As reuniões são feitas numa sala especial na qual a mesa

utilizada permite uma aproximação razoável, mas formal. Com
pessoas de fora da instituição é de 2m a 3m.

12.4.4.1 - Respostas Obtidas Através do Método Analítico das
Discussões em Grupo.

é

A premissa
de todos e

com relação ao uso do espaço, é de que este
será utilizado apenas para satisfazer as

necessidades envolvidas em cada tipo de atividade.

12.4.5 - Dimensão 5. A Natureza da índole Humana.

1 - índole Humana Básica

c) Os seres humanos são basicamente neutros, capazes de ser
bons ou maus.

2 - Mutabilidade

b) O ser humano é mutável e aperfeiçoável.



12.4.5.1 - Resposta Obtida Através do Metodo Analitico das
Discussões em Grupo.

Pode-se inferir a seguinte premissa: o homem é um ser

que, dependendo da situação ou posição, pode ser bom ou mau,

porém, bem orientado e motivado, pode aperfeiçoar-se. Mas, a

missão do Hogar deve ser sempre a que orienta seu comporta-
mento.

12.4.6 - Dimensão 6. A Natureza da Atividade Humana.

3 - Harmonizador, "being in becoming" orientation. Seres

humanos em natureza. Total desenvolvimento de si mesmo como

coisa natural (aperfeiçoamento pessoal).

12.4.6.1 - Resposta Obtida Através do Método Analítico das
Discussões em Grupo.

o ser humano deve ser paciente, persistente e idealista

para poder estar em harmonia com seu meio ambiente externo e

interno, com a finalidade de estar apto a poder desenvolver
seu trabalho.



12.4.7 - Dimensio 7 - A Natureza das Relações Humanas.

1 - Relações Humanas

b) Colateralidade, cooperação em grupo, consenso do grupo e
bem-estar deste.

2 - Relações Organizacionais

c) Consulta-baseado na premissa de que todos os niveis têm

informação relevante para contrtibuir, mas o poder permanece
nas mãos do chefe.

f) COleguismo-baseado na premissa de que os m~mbros da

organização são companheiros que compartilham a responsa-

bilidade por toda a organização.

12.4.7.1 - Resposta Obtida Através do Método Analítico das
Discussões em Grupo.

Já que o poder de certa forma é compartilhado, isto faz

com que as relações sejam de respeito e cooperação mútua. As

recompensas sociais são o reconhecimento pelo trabalho

desenvolvido, seja por usuários e/ou colegas. As ações

pessoais são vistas corno fruto desse clima de cooperação e que

repercutem em beneficio da coletividade.



12.5 Caracterização do "Hoqar Rafael Ayau". Conjunto
Inter-Relacionado de Premissas que Conformam o Paradigma
Cultural.

A seguir estão especificadas as premissas que se formaram

na instituição ao resolver seus problemas de adaptação externa

e integração interna, como também as categorias conceituais

impllcitas no conteúdo e nlveis da cultura.

12.5.1 - Problemas de Adaptação Externa.

Através das diretrizes e atitudes básicas que orientam o

intercâmbio entre a instituição e. o meio-ambiente externo

relevante, surge uma série de premissas que fundamentam a
forma correta de proceder.

12.5.1.1 - Missão.

A missão da organização é a que fundamenta e sustenta a

premissa mais profunda e da qual, geralmente, se derivam as

outras. A missão do "Hogar Or. Rafael Ayau" no seu inicio, era

ajudar e tentar eliminar as crianças carentes e abandonadas da

população, proporcionando-lhes saúde, educação, alimentação,

carinho e um Hogar para prepará-las e educá-las para a vida e

que elas próprias, nas suas atitudes como adultos, evitassem



1»
o engrandecimento do problema. A premissa que sustentava a
missão da instituição era de que os princ1pios humanitários e
a justiça social são fundamentais para desenvolver uma
sociedade justa, com igualdade de oportunidades em prol do
engrandecimento do pa1s.

Atualmente, a missão da instituição sofreu um processo
evolutivo natural de modernização, passando a ser o de prestar
serviços de capacitação profissional, educacional, recreati-
vos, esportivos, de saúde e tratamentos espec1ficos e
preventivos com a finalidade de evitar a existência de menores
de rua, assim como prestar este mesmo tipo de assistência a
fam1lias e pessoas carentes com o objetivo de diminuir a
problemática social do pa1s, melhorar as oportunidades de
acesso ao mercado de trabalho, evitar o incremento da
criminalidade, enfim, lutar pela justiça e igualdade social.

Como podemos observar, a missão foi ampliada e modificada
na sua orientação assistencialista para urna labor de ordem
educativa e preventiva. Porém, o que não mudou foi a premissa
da justiça social que continua fundamentando a missão desta.
Mas, esta mudança provocou outras em algumas premissas, corno
veremos adiante.



12.5.1.2 - Metas.

As metas originais visavam realizar uma constante procura
nas ruas de crianças abandonadas e/ou carentes, com a
finalidade. de eliminar e/ou diminuir este problema, prepará-
-las para enfrentar uma vida com dignidade e promover um
processo de educação cultural que viesse a evitar este
problema no futuro. Durante a ditadura, as metas prevaleceram,
mas nada foi feito de concreto. Descobrir a premissa que
fundamentou as metas e esclarecê-la, foi um pouco dificil
devido ao tempo que passou, porém, de fato era derivada da
premissa fundamental da missão.

Quando o governo democrático assumiu, decidiu, não s6
retornar às metas originais, como também ampliá-las a toda a
população carente, mas com uma perspectiva educativa e
preventiva, não paternalista. Esta mudança baseou-se na
premissa de que atitudes paternalistas não fortalecem a
democracia, ao contrário, a desfavorece, sendo necessário
ensinar ao povo submetido e amendrontado a caminhar sozinho.
Esta premissa baseou-se na premissa mais profunda de que a
justiça social é determinante para o futuro democrático do
pais.



12.5.1.3 - Meios, Medidas e correções.

Na primeira etapa da vida do Hogar, quando seu 11der

fundador estava presente, tudo estava concentrado nas mãos

dele, baseado na premissa de que, devido à falta de educação

dos membros e de sua postura visionária, tinha a obrigação de

orientar todas as atividades relativas ao funcionamento, mas

sempre de uma forma paternal e didática, que fazia parte de
sua missão.

No per lodo dos governos militares, todo poder continuou

concentrado nas mãos dos diretores, mas a partir de uma 6tica

diferente, baseado na premissa de que exercer o poder de forma

autoritária era um dever e obrigação deles perante as mentes

influenciáveis e incapazes da população menos esclarecida.

Atualmente, os meios, controles e correções, plasmados na

estrutura orgânica e funcional e nos sistemas de recompensa e

autoridade, denotam uma enfase e preocupação com a partici-

pação ativa e democrática de todos os membros, como também

mostra a implementação dos novos programas; baseado na

premissa de que para alcançar a justiça social e democracia e,

conseqüentemente, o engrandecimento da nação, é necessário

começar pelas próprias instituições, envolvendo a todos, com

o intuito de provocar uma mudança na forma de orientar as
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atividades, as quais se traduzem numa mudança cultural, não s6
em nIvel interno, como também da sociedade em geral.

12.5.2 - Problemas de Integração Interna.

Estes são solucionados em prol de viabilizar o inter-
câmbio da organização com o macroambiente, com a finalidade de
viabilizar a missão.

12.5.2.1 - Linguagem e Categorias Conceituais Comuns.

Atualmente, decorrente das mudanças, estão se articulando
as relativas à justiça social e democracia. Por outra parte,
o próprio trabalho de serviço social já tem estas categorias
e linguagem especIficas, as quais vigoram faz tempo. Estas
estão baseadas nas premissas referentes ao tipo de trabalho
que implica o serviço social, isto é, abnegação, dedicação e
entrega ao ideal da justiça social. A linguagem decorrente
reflete solidariedade, companheirismo, abnegação, idealismo e
entrega como fundamentais para alcançar a missão do Hogar e
satisfação pessoal, derivada da vocação.

12.5.2.2 - Inclusão.

Esta premissa está em fase de transição, pois ainda opera
a de "nós" (pessoal operativo de carreira) e "eles" (pessoal
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transit6rio dos governos). Porém, A medida que o governo
democrático tem-se solidificado, permitindo continuidade ao
plano quinqüenal e com os resultados concretos já obtidos,
esta premissa está num processo de mudança. A nova, que começa
a despontar, é: quem se entrega e dedica totalmente ao
processo de reestruturação do Hogar em prol dos beneficios que
acarretarão à população carente, pode-se considerar parte do
grupo.

12.5.2.3 - Poder e status.

Está em fase de transição, já que a anterior era a do
autoritarismo, no qual se emitiam ordens e estas eram
cumpridas sem que houvesse uma participação. Agora, com as
mudanças no funcionamento e atividades, tem propiciado a
mudança para a seguinte premissa : a missão do Hogar é uma
tarefa de todos, pelo qual devemos ser conscientes na
utilização do poder adquirido atualmente, decorrente da
reorganização, com a finalidade de atingir a missão. No que
refere-se ao status, a premissa é de que quem o merece é pelo
seu desempenho no trabalho e não pelo cargo que ocupa.

12.5.2.4 - Intimidade, Amizade e Amor.

Devido às caracteristicas peculiares do trabalho, o qual
implica em lidar sempre com pessoas carentes, em todos os
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sentidos, o grupo baseia-se de que deve haver muito carinho e

afeto entre eles para poder ter estabilidade emocional

suficiente e companheirismo, tanto para com os usuários, como

para eles, para poder lidar com esse tipo de problema todos os

dias, o qual pode prejudicar o desempenho e estabilidade.

12.5.2.5 - Recompensas e Castigos.

A premissa impl1cita aqui, devido ã falta de formalização

destes pontos, é de que a maior recompensa é o reconhecimento

da qualidade e dedicação ao trabalho por parte dos usuários,

colegas e n1veis hierárquicos superiores. O não reconhecimento
significa o castigo.

12.5.2.6 - Ideologia.

A ideologia que surgiu através dos anos e momentos

dif1ceis, está plasmada na premissa de que a instituição tem

um ideal e uma missão a alcançar e que, independetemente dos

eventos que afetem o seu desempenho, dever-se-á ter persis-

tência, paciência, dedicação e amor ao trabalho, pois, apesar
das dificuldades, iremos em frente.



12.5.3 - Conteúdo e Niveia da Cultura.

Estes componentes especificos da cultura, conformam-se em
decorrência de corno foram resolvidos os problemas básicos
encontrados ao lidar com seu meio ambiente e, consequente-
mente, ã composição interna para fazer frente a este.

12.5.3.1 - Relação do Gênero Humano Com a Natureza.

A principal premissa que aqui opera, é a de que é

necessário paciência e sorte, pois um meio ambiente relevante
é o politico, pois, embora tente-se manter uma relação de
harmonia com este, o Hogar sempre estará submetido a ele. Em
relação ao outro meio ambiente, a sociedade, uma constante
relação de harmonia é totalmente necessária para que o
trabalho da instituição tenha o impacto desejado. A outra
premissa que existe, a qual é decorrente da anterior, é de
que, independente dos fatores politicos que tenham tentado
desviar a missão da instituição, uma sociedade justa só será
alcançada quando houver justiça social com igualdade de
oportunidades para todos, com a finalidade de que o pais
pertença a todos e não a poucos.



12.5.3.2 - Natureza da Realidade e Verdade.

Com relação à realidade fIsica, a premissa é de que o

impacto das atividades do Hogar pode ser medido pela satis-

fação e quantidade de usuários atendidos. No que diz respeito

à realidade social, em tudo o que. se refere a satisfação das

necessidades do usuário, há um consenso impllcito de quais

são. Portanto, todos devem esforçar-se e entregar-se de

coração no desempenho de suas atividades para que haja

consenso nas decisões. Com relação à realidade individual,

talvez os coordenadores de áreas especIficas decidam coisas as

quais lhes pareçam mais adequadas, porém, sempre devendo haver

urna grande aceitação consensual do grupo.

A premissa relativa à dimensão moralismo/ pragmatismo,

está sofrendo urna mutação, pois algumas pessoas diziam que,

para determinar o que era real e verdadeiro era através da

tradição e revelação por autoridades. Já outros afirmavam que

era através de um processo racional/legal e do debate aberto.

Após inúmeras reinterpretações, chegou-se à conclusão de que,

decorrente das mudanças realizadas, esta premissa cultural

estava passando a ser fundamentada num processo racional/ legal
e o debate aberto.
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Básica e fundamental, que baseia todas as anteriores, é

a premissa de que as pessoas envolvidas no alcance das
atividades do Hogar podem orientar seu trabalho, de forma que
este surta os melhores resultados possiveis através de debates
e discussões dos quais todos participem, como sendo a forma
legitima de proceder.

12.5.3.3 - Tempo.

o tempo é visto como policrônico e ciclico, sendo
limitado apenas por todas as coisas que podem ser feitas
simultaneamente, as quais levarão o tempo necessário para que
sejam completadas, sendo que uma etapa sucede outra e assim
por diante.

A orientação com relação ao tempo está sofrendo uma
mudança, deixando de ser para o passado e voltando-se para o
presente, devido à reestruturação orgânica, funcional e de
atividades e também para o futuro, em prol da magnitude da
missão do Hogar.



12.5.3.4 - A Natureza do Espaço.

o uso do espaço é aberto a todos e será utilizado apenas
para satisfazer às necessidades envolvidas em cada tipo de
atividade.

12.5.3.5 - A Natureza da índole HUmana.

o homem, dependendo da situação ou
criatura que pode ser boa ou má ( neutra

posição, é
), porém,

uma
bem

orientado e motivado, pode se aperfeiçoar. Mas, a missão do
Hogar deve ser sempre a orientadora de seu comportamento, já
que o aperfeiçoamento pessoal está impllcito no tipo de
atividade que se desenvolve.

12.5.3.6 - A Natureza da Atividade Humana.

o ser humano deve ser paciente, persistente e idealista
para poder estar em harmonia com o seu meio ambiente externo
e interno, e poder desenvolver seu trabalho de forma satis-
fatória.



12.5.3.7 - A Natureza das Relações Humanas.

Esta premissa está num processo de mutação, pois antes do
processo de mudança estas eram baseadas na linearidade,
autocracia e paternalismo. Agora, a premissa que começa a
operar é a da colateral idade ( cooperação em grupo ) e de
consulta, que diz que todos os niveis têm informações
relevantes para contribuir com o bom funcionamento do Hogar,
porém, o poder permanece nos niveis hierárquicos superiores.

A premissa mais básica e que fundamenta as anteriores, é
a de que, já que o poder, de certa forma, é compartilhado, as
relações são de respeito e cooperação mútuas. As recompensas
sociais são ó reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, seja
por usuários e/ou colegas, e as ações pessoais são vistas como
fruto desse clima de cooperação, as que repercutem em
beneficio da coletividade.

12.6 - Apreciações.

No caso do "Rogar Rafael Ayau", as premissas culturais
que sustentam a cultura da instituição têm sofrido algumas
transformações, derivadas da forma de operar das três fases
que a administração do Rogar viveu. Uma com o lider e/ou
fundador, outra com os governos militares e a última com o
governo eleito pelo voto direto.
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Mas, estas mudanças nas premissas relativas à natureza da

atividade humana; das relações humanas; da realidade e

verdade; das metas e dos meios, medidas e correções; foram

sempre influenciadas e impostas pelo macrocontexto cultural,

especificamente derivado do meio ambiente polltico e social,

estabelecido pelas diretrizes governamentais que tinham

objetivos e perspectivas diferentes. Porém, é importante

ressal tar que, dentro dos membros de carreira a premissa

básica fundamental, derivada da missão, sempre permaneceu

inalterada. De fato, a abrangência da atual missão é vista por

todos como uma evolução natural, necessária para aumentar o

impacto e alcance das atividades do Hogar.

Um dado interessante a destacar, é que, de certa forma,

os valores e premissas básicas impostas pelo 11der e/ou

fundador ainda estão presentes, embora não sejam totalmente

iguais. Basicamente a linha de pensamento ficou estabelecida

e talvez permaneça assim para sempre.

Se com o processo de mudança houve de fato uma mudança

cultural ou não, é dificil afirmar. Porém, após meditar muito

sobre este aspecto, posso dizer que talvez a forma de fazer e

encarar as atividades tenham mudado, sendo que a missão do

Hogar sofreu uma evolução natural, a fundamentada na premissa

original. A partir desta conclusão, posso dizer que não houve

mudança cultural, apenas turbulências que afetaram o desempe-



asz
nho das atividades e novas posturas que visaram o engrandeci-
mento e alcance da missão da instituição. t importante
ressaltar que este processo de mudança, que durou cinco anos,
surtiu os efeitos desejados, mas ainda há muito a fazer, já
que após todo esse tempo, as novas premissas que fundamentam
as ações ainda não foram totalmente absorvidas e assimiladas
por todos.

12.7 - Diagn6stico da Situação do "Rogar Rafael Ayau", Antes
do Início do Processo de Mudança Propiciado Pela Implementação
do Plano Ouinqüenal.

o foco de atenção e a aplicação da abordagem de Schein(l-
02), estão orientados estritamente a empresas privadas.
Portanto, no caso desta instituição, ao mencionar os mecanis-
mos de mudança que foram necessários no processo, assim como
o enquadramento especifico num determinado estágio de
crescimento, foram necessários alguns ajustes.

o Hogar encontra-se no estágio da juventude organiza-
cional, onde a instituição já está estabelecida e não conta
com a presença do lider e/ou fundador. A organização entrou
num processo de mudança ocasionado pelo fato de o novo governo
estar dando prioridade à área social. Portanto, podemos
afirmar que as mudanças eram impostas por fatores meio
ambientais externos.



III

Os principais problemas do Hogar eram decorrentes da

descontinuidade administrativa e do desinteresse no desen-
volvimento da área social que prevaleceu durante os governos
militares. Quando a nova ministra assumiu e, conseqüentemente,
uma nova diretora no Hogar, decidiu-se a elaboração de um
plano quinquenal de atividades. Neste plano, estariam
estipulados novos programas de atividades sob uma 6tica
preventiva, não assistencialista; uma reestruturação orgânica
e funcional do Ministério e suas unidades operativas, e ênfase
na coordenação interinstitucional, visando a obtenção de
cooperação técnica e financiamento para projetos na área de
atuação do Ministério.

O Hogar, por sua magnitude e representatividade, foi
escolhido para ser o primeiro centro assistencial a subme-
ter-se ao processo de mudança, de acordo com o preestabele-
cido.

Antes da implementação do plano, o Hogar desenvolvia
atividades que visavam o internamento de menores órfãos,
abandonados ou da rua, com a finalidade de daz+Lhes casa,
comida, assitência médica e psicológica, educação e atividades
recreativas. Porém, o efeito deste tipo de atenção mostrou-se
nefasto e sem impacto nenhum, já que os internos passavam o
dia no Hogar e à noite fugiam para drogar-se, prostituir-se,
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delinquir, etc. Durante o dia, voltavam para comer e dormir,

o que demonstrou que o tipo de atenção não era adequado.

No plano quinquenal foram estabelecidos cinco programas:

- Programa de Prevenção.

Visa o desenvolvimento de atividades destinadas a evitar

o aparecimento de problemas através da implementação de ações

que envolvam a familia e a comunidade por meio da divulgação,

capacitação, orientação e lazer através de atividades

destinadas a evitar situações de risco ou irregularidades que

possam afetar desfavoravelmente a condição psicobiosocial do

individuo e comunidade. As atividades aqui compreendidas são:

estimulação temprana, formação ocupacional, lazer e esportes
e palestras a jovens.

- Programa de Atenção à Familia.

Executar ações de atendimento integral para o fortale-

cimento do núcleo familiar, promovendo a incorporação de seus

membros a atividades formativas e produtivas, as quais são:

investigação social, orientação para a vida em familia,

melhora do estado de nutrição, assessoria para o desenvolvi-

mento de pequenas empresas, formação de centros de mães de

autogestão, educação e informação familiar e comunitária.



- Programa de Atenç60 ao Menor.

Desenvolver atividades de atenção integral a menores em

risco por serem órfãos ou em abandono total e/ou parcial, a

menores de conduta irregular e a menores deficientes f1sicos,

mentais e sensoriais para reincorporá-los ã fam1lia e à

sociedade como elementos produtivos. As atividades compreen-
didas são;

Em Risco:

Referência e encaminhamento de menores

Creches

Adoções

De Conduta Irregular:

Atenção integral

Escolas juvenis

Deficientes:
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Atenção integral a deficientes
Capacitação profissional e ocupacional
Hogar institucionalizado
Hogares substitutos
Programa de desenvolvimento institucional.

Promover e desenvolver a reorganização estrutural e
funcional do Ministério e suas unidades operativas, para que,
através da utilização racional de recursos, se consiga o
incremento da capacidade operativa, que permita responder
adequadamente às pollticas de projeção social impulsionadas
pelo governo. As atividades compreendidas são:

Definição de um novo modelo organizacional

Sistema de planejamento e programação institucional

Desenvolvimento de sistemas administrativos.

- Programa de Coordenação Interinstitucional.

Realizar o ordenamento e delimitação das ações no campo
do bem-estar social, que permita a execução de programas e
atividades de forma coordenada e complementar, com a finali-
dade de garantir um 6timo aproveitamento dos recursos
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nacionais e contribuições internacionais destinados a este
prop6sito. As atividades compreendidas são:

Normatização e controle
Projetos conjuntos.

Nosso objetivo era fazer um levantamento da situação e
condições atuais do Hogar, para definir uma linha de ação que
permitisse a implementação das mudanças requeridas.

Este levantamento nos levou a detectar os seguintes
problemas:

Não há unidade de comando, já que se polariza entre os
membros da área de trabalho social e a diretoria.

Esta repartição do controle do pessoal gera desorgani-
zação, irresponsabilidade, confusão dos níveis hierárquicos e
desinformação do que acontece nas diversas dependências do
Hogar.

o problema central reside em que o pessoal está
contratado por .um número de horas/dia diferentes ( 1,2,4,8
horas ) e em turnos diferentes, o qual impede totalmente de
contar com os funcionários suficientes para impulsar os
programas de forma e em horários adequados.



11.1.

Não estão definidas de forma específica as atividades

técnicas e o tipo de população que o Hogar deve atender.

Excesso de pessoal, numa proporção de 1 menor por 1

funcionário, que, aliás, não está preparado técnicamente para

a natureza de atenção que os menores requerem.

Algumas pessoas que trabalham no Hogar apresentam sérios

problemas de personalidade, chegando a ser perigosos para os
outros membros.

o juizado de menores muitas vezes exige o ingresso de

jovens que não se enquadram no tipo de atendimento que o Hogar
oferece.

Existem riscos físicos para o pessoal operativo pelo fato

de ter que lidar com menores transgressores.

Falta de manutenção nas dependências, no equipamento e

mobília, fora o fato de já estarem obsoletos.

Os alimentos e outros insumos necessários ao funciona-

mento do Hogar nunca chegam no tempo necessário.
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Fora a necessidade de implementar os novos programas, o

Hogar não apresentava um quadro alentador nem disposto a

receber propostas vindas de pessoas alheias à cultura.

12.8 - Processo de Implementação das Mudanças.

Após o diagnóstico da situação do Hogar e da necessidade

de pôr em andamento a reestruturação da organização e

conseqüentemente os novos programas; os mecanismos de mudança

que se enquadram no tipo de ação tomada são o número 5,

mudança planej ada e desenvolvimento organizacional, no qual

promovem-se intervenções terapêuticas para aumentar o

autodiscernimento, para depois continuar com vários tipos de

programas de mudanças administradas, as quais. provocarão

algumas mudanças culturais. O outro mecanismo de mudança é o

.numero 6, sedução tecnológica, já que os novos programas

acarretam uma nova tecnologia na área de serviço social, a

qual, querendo ou não, provocará mudanças em algumas premis-

sas, já que têm efeitos homogeneizadores. A idéia da intro-

dução de novas tecnologias progressistas, fora o aspecto

qualitativo, tem a finalidade de fazer as pessoas pensarem e

atuarem em termos comuns. Mudanças culturais substanciais não

serão verificadas, porém, algumas premissas poderão modificar-
-se.
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No que diz respeito ao modelo teórico desta proposta, é

a mudança como o processo terapêutico. Esta implica que o
processo esteja vinculado a um agente de mudança que tem como
objetivo melhorar a situação. Mas, a mudança provém de dentro
do grupo, induzida pelo agente, com a finalidade de melhorar
a habilidade do grupo em adaptar-se ao meio ambiente externo
ou superar seus problemas de integração interna.

12.8.1 - Objetivos do Processo de Mudança.

Definir acuradamente os níveis hierárquicos, níveis de
autoridade e responsabilidade, assim como as áreas de
trabalho.

Estabelecer uma estrutura que permita ao Hogar cumprir
com os programas operativos e o plano quinquenal do Ministé-
rio.

Estabelecer bases organizacionais que permitam a
ampliação da cobertura dos serviços.

Fomentar os processos de comunicação, coordenação e
controle, para o efetivo cumprimento das funções do Hogar.

otimizar o uso dos recursos disponíveis, através da
implementação de uma estrutura organizacional adequada.



12.8.1.1 - la Fase de Implementaç!o.

Desenho da nova estrutura orgânica e funcional do Hogar,
em prol da implementação dos novos programas e para sanar as
deficiências anteriormente apresentadas. Este passo, já aborda
o programa de desenvolvimento institucional, sendo a estrutura
mostrada no anexo No.l, no final do capitulo, o primeiro
passo.

Descrição das funções de cada unidade operativa e as
atividades relativas aos novos programas que estas incorpo-
rarão. ( Ver no anexo 2, no final do capitulo, os novos
programas que cada unidade operativa incorporará.)

Levantamento dos recursos humanos existentes, de acordo
com os seguintes critérios: cargo que ocupa, funções que
desempenha, periodo de trabalho, horas diárias de serviço,
capacitação profissional, treinamento, experiência, desempe-
nho, anos de serviço e via de ingresso na instituição
(concurso, necessidade, etc.)

Com base no que se estabeleceu no trabalho de cargos e
salários, desenvolvido pelo Ministério, na estrutura funcional
e nas necessidades operativas; identificaram-se os membros que
estavam aptos e se enquadravam nas necessidades da insti-



tuição. Dispensou-se o resto e iniciou-se um processo de
contratação orientada por critérios técnicos.

12.8.1.2 - 2a fase de Implementação.

Após feito o remanejamento de recursos humanos, inicia-

ram-se palestras e atividades de treinamento com a finalidade

de preparar e orientar os membros, no que se refere ao novo

tipo de atenção, atividades e organização.

Cadastraram-se todas as instituições com as quais o Hogar

tinha intercâmbio, para fazer um registro das ações conjuntas

e como base para o programa de coordenação interinstitucional.

12.8.1.3 - Avaliação da la Fase de Implementação.

A nova estrutura orgânica e funcional diminuiu a

polarização de poder existente entre a área de trabalho social

e a diretoria, pois a criação do conselho consultivo deu mais
legitimidade às decisões.

Por outra parte, eliminaram-se os problemas de comuni-

cação, desinformação e confusão dos níveis hierárquicos.

Com a readequação do pessoal, de acordo com o organograma

funcional e o novo programa de cargos e salários, erradicou-se
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o problema dos horários,"turnos e excessos, incompatlveis com
as atividades do Hogar.

Com a implementação dos novos programas, está claramente
definido o tipo de população a atender. "

As novas atividades do Hogar e a nova estrutura orgânica
e funcional foram legalizadas pelo canais competentes,
evitando com que o juizado de menores enviasse jovens que não
se enquadram "no tipo de população a atender.

As unidades da organização estão cumprindo todas as
funções descritas e de acordo com as atividades de cada
programa.

12.8.1.4 - Avaliação da 2a Fase de Implementação.

Através do programa de coordenação interinstitucional,
conseguiu-se do Ministério do Bem-Estar da Holanda, os
recursos para construir oficinas para capacitar os usuários
como marceneiros, mecânicos e para a confecção de roupas de
trabalho. Isto com a finalidade de que se tornem microem-
presas autogeridas e que arrecadem recursos próprios para seu
financiamento e salários dos membros de cada oficina.
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Financiamento da UNICEF para a construção de uma oficina

de artesanato tlpico para as mães, com a finalidade de que se

torne uma microempresa autogerida e exporte sua produção.

- Assessoria constante de outros organismos internacionais.

12.8.1.5 - Outros Resultados Obtidos.

Atualmente as oficinas de capacitação são totalmente

independentes economicamente, tendo como principais.clientes

outras instituições públicas e o público em geral.

A oficina de artesanato atualmente exporta sua produção

para os Estados Unidos da América, Holanda e Alemanha.

12.9 - Como a Cultura Incidiu no Processo de Mudança.

o processo de mudança iniciou-se em todas as instituições

públicas, como uma prioridade do governo democrático. Este

processo tinha a finalidade de melhorar a prestação de
serviços e o impacto das atividades.

No caso do Ministério do Bem-Estar Social, o descaso das

autoridades e a descontinuidade administrativa levou a que o

impacto de seus serviços fossem mlnimos. Quando a nova

Ministra assumiu e se elaborou o plano quinquenal, houve, na
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sua implementação, muita resistência e desconfiança por parte
dos membros de carreira. Porém, quando se percebeu que este
processo era irreversIvel, a resistência diminuiu.

Os efeitos positivos da mudança estão claros e 6bvios
para todos, mas afirmar que houve ou não uma mudança cultural
é algo muito delicado. Ao meu ver a cultura tem como base a
premissa derivada da missão. Então, como o processo de mudança
deu inIcio a uma nova forma de operar, uma nova perspectiva às
atividades desenvolvidas, abriu a oportunidade de participação
a todos e modificou a visão do tipo de trabalho a ser feito.
Posso afirmar que a missão original, em comparação com a nova,
não mudou, apenas sofreu uma evolução natural ocasionada pelas
exigências meio ambientais, tornando a instituição apta a
sobreviver em seus meio ambientes relevantes. Portanto, não
houve uma mudança cultural, embora, como vimos anteriormente,
as mudanças na forma de operar provocaram mudanças em algumas
premissas. As mais básicas, sofreram um processo evolutivo e
viabilizaram a nova forma de desenvolver as atividades.

Com relação a se a cultura ajudou no processo de mudança,
posso afirmar que no começo não, pois as'premissas comporta-
mentais e emocionais haviam criado um sistema de defesa contra
os niveis hierárquicos superiores. Mas, à medida em que o
processo de mudança foi se mostrando positivo e os membros
foram sensibilizando-se àquela premissa básica fundamental,
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derivada da missão, que reflete a justiça social como a razão
de ser da instituição, foi fundamental para esta experiência.



Notas :

102 Schein, Edgar. Organizational Culture and Leadership, la.
edição, San Francisco, Jossey Bass Inc. PUblishers, 1.985.
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DiretoriA

Depto. de UbicaFão e
Tratamento

Depto. de coordenação e
controle de aten<;ão ao
••enOl""

Depto. de aten~ão à f amrlia
e coeunidade

Ho~os programAs do
PIAno Qüinqüenal

PrOgramA de desen~olvimento
institucionAl.

Programa de coordenarão
interinstitucional.

Programa de aten~ão À
fAmf1]a.

Programa de aten~ão ao menor
Programa de prevenç:ão.

Programa de coordenaç:ão
interinstitucional.

Pro~rama de atencão À
famflia.

Programa de aten~ão ao «tenor

Programa de preven~ão.

Programa de coordena~ão
interinstitucional •

Programa de atenção ao menor

Programa de prevenção.

Programa de coordenação
interinstitucional.

Programa de atenção ao «tenor

Programa de preven~ão.



Capítulo 13

Conclusões e Recomendações



13.1 - Conclusões.

Na apresentação das teorias de Antropologia Cultural e a
forma como foram derivadas em análises organizacionais e a
abordagem multidisciplinária de Schein(103)i em primeiro
lugar, me permite afirmar que cada uma destas posturas têm
algo a contribuir no estudo da cultura desenvolvida num
sistema social e não são mutuamente excludentes, pois nenhuma
é suficientemente completa para explicar de forma satisfatória
uma cultura. Todas são complementares e oferecem uma perspec-
tiva que, somadas, permitem ter uma base teórica ampla e
completa.

Neste aspecto, em nível de conclusão, posso afirmar que
a cultura é derivada de componentes biológicos, psicológicos,
meio ambientais, de convivência e históricos dos membros de
determinado grupo social, desenvolvendo formas de encarar o
mundo, e as relações entre os membros do grupo, permitindo-
-lhes adaptar-se ao meio ambiente externo, levar um convivio
harmônico entre eles e satisfazer as necessidades abstratas,
espirituais e misticas do ser humano.

Do funcionalismo e funcionalismo estrutural, devemos
incorporar o ponto de vista de que uma unidade social deve
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desenvolver funções, derivadas das exigências ambientais,

altamente integradas, com a finalidade de que o sistema esteja

apto a sobreviver neste e manter a integridade da estrutura
social do grupo.

Da etnociência deve-se tomar emprestado o aspecto de que

o intercâmbio entre os seres humanos, dentro de um determinado

sistema social, nos permite aprender de forma consciente e

inconsciente a cultura vigente, habilitando o membro a agir da

forma correta. O conceito de desvendar as categorias implIci-

tas e a rede subjetiva de significados é muito útil, pois é no

inconsciente que existem os processos que determinam a ação.

Da perspectiva simbólica, devemos buscar na análise dos

sImbolos o significado comum que eles têm e que habilita aos

membros de determinado grupo a atuar de forma coordenada,

porém, de um ponto de vista não dedutivo, pois acredito que

seja difIcil, mas sim como elementos que permitem confirmar

determinados elementos culturais e como instrumento de

manipulação substitutiva, ou seja: a que possibilita a
comunicação.

O estruturalismo, de um ponto de vista interpretativo,

talvez seja o marco teórico do qual podemos tirar os aspectos

mais significativos para a análise organizacional. Primeiro,

a estrutura nos impõe certos padrões; segundo, a concepção de
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tempo e espaço que a unidade social emprega é fundamental que

seja entendida, pois determina a validade da análise;

terceiro, a cultura é vista como a manifestação dos processos

psicol6gicos inconscientes e o seu estudo está voltado para

tentar desvendar a infra-estrutura inconsciente, que é a base

e o verdadeiro sentido do que seja cultura e do que deve ser
estudado para desvendá-la.

Schein (104), como vimos, incorpora estes elementos na sua

análise, porém, inclui outros.

Na sociodinâmica, através de observações realizadas em

grupos "T", ele tenta buscar explicações de como e quais são

os fatos e acontecimentos que levam a compartilhar uma mesma

visão de determinado aspecto do mundo.

Busca nas teorias de liderança, a explicação para o fato

do alto grau de influência do 11der na formação da cultura, o

papel que este desempenha na resolução de problemas, as

habilidades que deve ter e caracteriza a função deste como a

de administrador da cultura.

Nas teorias de aprendizagem, similar à antropologia

cognitiva, mostra como a cultura é aprendida, definida e/ou

redefinida para evitar a incerteza e ambigüidade inerentes às
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situações iniciais de um novo indivIduo no grupo ou de um novo
grupo.

Estas vertentes teóricas nos permitem concluir que a

antropologia cultural e seus diversos ramos são muito

importantes para entender o que é cultura, suas manifestações,

a que propósitos ela serve e perspectivas para estudá-la. As

teorias sociodinâmicas, de liderança e de aprendizagem nos

permitem ver um outro aspecto que é ignorado pelos ramos da

antropologia cultural. Por exemplo: quais são os acontecimen-

tos e de que forma a cultura começa a se formar, ou seja, não

tenta apenas explicar o que já está definido ( antropologia

cultural ), mas mostra como a cultura de um determinado grupo
surge.

Estas afirmações são de grande importância para destacar

a análise de Schein(105), pois ele juntou os dois aspectos, e,

mais ainda, teve a capacidade analltica de ver que, como

lidamos com organizações, a antropologia não é suficiente para

explicar o fenômeno da cultura organizacional, pois a cultura

das organizações, embora influenciada pelo macrocontexto

cultural, teve urna origem premeditada. Então as outras teorias

são válidas para fazer esta análise.

Posso ainda afirmar que a definição de cultura organi-

zacional de Schein(106) é totalmente certa, pois após o estudo
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de seu livro, podemos dizer que estas premissas básicas,

"TAKEN FOR GRANTED" , foram desenvolvidas através da interação

dinâmica dos membros de determinado grupo, ao lidar com seus

problemas de adaptação externa e integração interna, confor-

mando-se em categorias conceituais funcionais que habilitam o

grupo a conviver e, conseqüentemente, atuar de forma coordena-
da.

Quando tratamos de organizações, temos que partir do

fator condicionante da criação premeditada, o que de fato nos

afasta do sentido básico da sociedade nesta existência. Então,

quando o fundador de um empreendimento junta um grupo com a

finalidade de desenvolver algum produto ou serviço final, fora

os interesses econômicos, há ,quase sempre, um sentido

posi tivo, paralelo a este e que possui uma condicionante

inconsciente que o sustenta. Desta percepção da missão latente

e manifesta, surgem as premissas mais básicas e fundamentais

da organização, aspecto que observamos nos dois trabalhos de

campo. Portanto, a organização, no intuito de adaptar sua

missão às exigências do meio ambiente, do grupo e da forma de

ver determinados aspectos; desta missão e a premissa básica

fundamental que sustenta, irá derivando as outras. Por isto,

acredito, assim como minha experiência o confirma, que é da

premissa derivada da missão que as outras surgem, de maneira

condizente e sinérgica com esta.
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Schein(107) é contraditório neste aspecto, dando a

entender ter esta mesma percepção, mas algumas afirmações o
contradizem, embora a predominate na sua obra seja contradi-
zente com a comentada anteriormente. Então sabemos que se a
missão da organização é mudada, outra premissa deverá
sustentá-la, o que desvirtuará o sentido original desta, assim
como todo o paradigma cultural que os membros desenvolveram
para o propósito da organização.

No que se refere aos aspectos conceituais especIficos,
sob os quais o paradigma cultural se forma ( missão, metas, a
natureza da Indole humana, critérios de inclusão etc.), são
componentes funcionais universais, encontráveis em qualquer
organização e sociedade. Isto nos leva a pensar no por que das
diversas abordagens, derivadas da antropologia cultural, ao
estudo da cultura e por que devem ser complementares. Em
primeiro lugar, cada um desses aspectos conceituais nos leva
a deduzir que o ser humano, independente das raças, tem um
código genético único, pois esses componentes universais têm
a mesma função em todas as culturas, porém, são articulados e
manifestados de forma diferente. Acredito que o ser humano em
seus primórdios, teve nas necessidades biológicas os primeiros
estImulos a buscar uma forma de equacionar e estabilizar essas
necessidades. Na medida em que foi evoluindo, fIsica e
intelectualmente, foram surgindo outros aspectos derivados da
sua capacidade de racioclnio, os quais precisavam ser



aaa
estabilizados, pois devem ter provocado ansiedade e medo. Este
processo sempre deve ter sido inconsciente, assim como seus
fatores motivacionais, porém, foi aprendido, ensinado e
simbolizado.

o papel do 11der e/ou fundador na formação e manutenção
da cultura, é determinante. O empreendedor que tem a visão de
uma oportunidade, geralmente é uma pessoa com carisma fora do
comum. Na sua condição de 11der/fundador/proprietário, tem,
nas suas mãos, o destino do grupo que está reunido para um
determinado propósito. Portanto, será através das suas
orientações, recomendações, soluções, posturas, visões do
mundo e outras formas de manifestar-se, consciente ou
inconscientemente, ao lidar com eventos crlticos em prol do
sucesso da organização, que a cultura irá se modelando e
conformando-se. Pois, à medida em que as respostas dele a
esses eventos crlticos que provocam ansiedade, dêem resultados
positivos, serão vistos como a forma correta de perceber e
atuar compartilhada por todos, tornando-se "TAKEN FOR
GRANTED" , enfim, um produto do grupo. O 11der e/ou fundador,
quando consciente deste processo, pode se valer dele para
articular as premissas, levando a organização a uma determi-
nada direção. Então, podemos dizer que a liderança é a
administração da cultura, em prol da missão da organização.
Ver esta postura como utilitarista é real, porém, acredito que
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o 11der deve ter a sensibilidade suficiente para manejar este
aspecto de forma ética, moral, honesta e decente.

Como vimos nos dois trabalhos de campo, o papel do 11der
e/ou fundador é fundamental na formação das premissas
culturais, pois é através da sua concepção das coisas e o
sucesso obtido na aplicação prática das suas percepções, que
o grupo adquire sua forma de fazer as coisas de maneira
consciente e inconsciente.

o l1der e/ou fundador, no caso da empresa de comunicação,
orientou as soluções e preocupou-se extremamente com a área de
jornalismo, e esta área tornou-se a mais importante dentro da
empresa. A estrutura foi construida ao redor dos talentos
individuais, em detrimento das necessidades externas; ou seja:
a administração recebeu pouca atenção, por ser a área de
jornalismo a centralizadora da maioria das atenções.

No que diz respeito a mudanças dentro da organização,
muitos autores têm dado ênfase ao fato de que determinadas
mudanças requerem uma mudança cultural. Para mim, esta postura
ou afirmação é errônea, pois, como observamos nos dois
trabalhos de campo, mudanças às vezes são necessárias para
garantir o crescimento e sucesso da organização, porém, a
abordagem que a cultura deve receber nestes casos, é a de
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diagnosticá-la para que seus componentes mais profundos sirvam
de sustento ao processo.

Como estamos tentando melhorar certas situações, algumas
das mudanças implementadas acarretarão mudanças em algumas
premissas, mas o mais provável é que esta mudança não
disvirtue a essência da premissa e sim promova um processo
evolutivo destas, tornando-as condizentes com as novas
necessidades.

Como vimos nos trabalhos de campo, as mudanças necessá-
rias e as ocorridas, foram apenas na forma de atuar e
desempenhar determinadas atividades, mas a cultura não mudou
nem mudará. Esta serviu e servirá de sustento, passando por um
processo evolutivo, às novas necessidades.

Então, podemos afirmar que mudar uma cultura é muito
dif1cil, pois implica em mudar elementos inconscientes,
profundamente arraigados e que tornam as situações previs1-
veis. Portanto, se vivemos num meio ambiente turbulento, como
o atual, deve-se tentar ter uma cultura que permita à
organização ter a capacidade de adaptar-se às novas exigên-
cias, tendo na própria cultura seu sustento.

Como observamos nos trabalhos práticos e na exposição
teórica, as organizações experimentam diversos estágios de
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crescimento, nos quais a cultura desempenha diversas funções.

No começo, a cultura é o efeito da interação dos membros do

grupo com o meio ambiente. Já nos estágios onde a organização

está mais madura, a cultura é a causa dos acontecimentos

nesta. Nos trabalhos de campo é importante distinguir este
aspecto,

mudança,
pois os mecanismos que orientarão os processos de

se necessários, têm suas peculiaridades, as quais

devem ser consideradas nas possiveis propostas.

Por outra parte, a reconstrução histórica voltada a

identificar eventos criticos na história da organização, assim

como os valores que fundamentaram a ação, são extremamente

ateis para identificar os valores que o lider e/ou fundador

explicitou e como se tornaram premissas culturais.

Os artefatos culturais, simbolos e componentes organiza-

cionais formais, também merecem importância, pois servem para

confirmar e validar as premissas detectadas.

Por último, posso afirmar que a experiência vivida nos

trabalhos de campo confirmou a validez do diagnóstico cultural

corno prévio às propostas de mudança nas atividades, ocasiona-

das por fatores que assim o implicam. O trabalho prático é

cansativo, exaustivo e requer um alto grau de concentração e

habilidade para conquistar a confiança dos membros da
organização.



No caso da empresa privada, os primeiros passos em
direção às mudanças estão sendo dados, portanto, uma avaliação
futura dos resultados deverá ser promovida. A instituição
pública nos mostra concretamente os beneficios da análise
cultural, em prol do processo de mudança interna, pois vemos
o processo evolutivo das premissas, como elas impulsionaram
este e como foi articulada, no sentido de dar segurança
psicológica aos membros do grupo.

13.2 - Recomendações.

Em nível de recomendações, posso dizer que qualquer
organização que esteja ciente de que deve promover um processo
de mudança nas atividades para permanecer vigente, deve
desenvolver um diagnóstico cultural prévio. Isto tem como
finalidade poder adequar as propostas de mudanças ao seu
paradigma cultural, pois caso isto não seja feito, corre-se o
risco de um grande fracasso.

A metodologia de Schein(108) , que está plasmada neste
trabalho, me parece ideal, assim como a postura clínica.
Porém, a aplicação individual e como guia para o próprio
consultor, as questões da 4a. fase me parecem válidas como
elemento complementar. Também, a utilização da participação
observante um pouco mais a fundo, é interessante.



t também recomendável que o consultor, encarregado do

diagnóstico cultural, pertença à cultura do pais onde a

organização se desenvolve ou a conheça muito bem. No meu caso

particular, os dois paises onde foram desenvolvidos os

trabalhos não são os meus, porém, durante a minha vida tive a

oportunidade de conhecer e viver em inúmeros paises diferen-

tes, o que me sensibilizou com relação às peculiaridades

culturais. Os dois paises onde foram desenvolvidas estas

análises, foram lugares nos quais passei alguns anos habili-

tando-me, acredito, a desenvolver este trabalho, não só de

forma correta, como também com urna percepção e perspectiva

mais madura e acurada.

Outro aspecto a ser considerado, é que qualquer análise

de um ramo da ciência social deve ser abordado de forma

multidisciplinária e interpretativa, pois todas são comple-

mentares e têm algum aspecto a contribuir na análise especi-

fica. Por outro lado, qualquer dado obtido numa pesquisa da

área de ciências sociais deve ser interpretado e não assumido,

pois o ser humano concentra no seu inconsciente a maior parte

das verdadeiras explicações aos seus anseios e necessidades.

Estes aspectos me levam a recomendar que o estruturalismo seja

desvendado, entendido e aplicado de forma ampla ao estudo das

organizações, pois suas propostas se encaixam na área de

recursos humanos, e mostram, a complexidade da infra-estrutura
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inconsciente do ser humano, que é o lugar onde tudo é

potencialmente poss1vel e plaus1vel e mais: é onde tudo o que

vivemos, vemos, desfrutamos, sofremos, constru1mos, destru1mos

e amamos, está explicado. Não está demais dizer que todas as

correntes da antropologia cultural têm um grande potêncial,

ainda inexplorado, para contribuir ao estudo das organizações.

A antropologia simbólica, é outra fonte de extensos

recursos para compreender o mundo organizacional, pois é a

manipulação substi tuti va que nos permite comunicar o que nossa

infra-estrutura inconsciente nos exige. Quer dizer: é nos

s1mbolos que a cultura se plasma. Embora seja dif1cil

discernir uma cultura unicamente através dos s1mbolos, são

estes que a preservarão e transmitirão.

Por último, é importante dizer que os trabalhos de campo

são muito dif1ceis de serem conduzidos, pois estamos invadindo

território alheio. Portanto, temos que ser muito pol1ticos,

diplomáticos, perceptivos e humildes para conquistar a

confiança da organização e assim poder conduzir a análise de

forma correta e obter os dados precisos. Identificar as

premissas básicas fundamentais, "TAKEN FOR GRANTED", não é

tarefa fácil, porém, muito complexa. Esta requer uma paciência

extrema e capacidade ana11tica acurada para poder dicerni-las,

já que as evidências às vezes enganam, sobretudo quando se

trata de aspectos sutis do inconsciente.



Também é necessário considerar a incidência da cultura na

estratégia da organização; nos processos de fusões, aquisições

e diversificações; na incorporação de novas tecnologias; na

resolução de conflitos intergrupais dentro da organização e

nas falhas de comunicação e socialização.

\
Enfim, foi um trabalho duro, árduo, às vezes desgastante,

porém, altamente útil e gratificante. Espero que este

contribua com os estudantes de graduação e pós graduação de

áreas afins, pesquisadores, funcionários, administradores e

lideres de organizações, para que adquiram conhecimentos

teóricos e suas aplicações práticas deste fascinante fenômeno

que existe, mas do qual mui tas vezes estamos inconscientes

e/ou lhe reservamos pouca importância.
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