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I-INTRODUÇAO: 

Esse trabalho surgiu da constatação teórica e prática do 

alto grau de diferença cultural entre o Brasil e os Paises 

Escandinavos. A nivel prático, tivemos a oportunidade de 

visitar as sedes de algumas empresas multinacionais 

dinamarquesas 1 , com subsidiárias instaladas em diversos 

paises. Através dessas visitas, pudemos observar que haviam 

caracteristica de administração que eram bastante peculiares 

àquelas empresas, e que nos permitiam pensar __ num "estilo 

escandinavo de gerenciamento". 

A nivel acadêmico, percebiamos uma grande preocupação 

dos dinamarqueses em compreender melhor as diferenças 

culturais como forma de ganhar vantagens competitivas. 

Nesse sentido, muitos trabalhos vinham sendo escritos 

tratando de assuntos como "competência intercul tural" f 

treinamento intercultural de expatriates, cultura 

corporativa, culturas nacionais, etc. 

1 

1 Entre as empresas visitadas como parte do "Advanced Program in international Management and Marketing", oferecido pela 

Copenhagen Business School, estao a ISS, Novo Nordisk, In Wear, Tuborg, Carlsberg e outras. Sendo que apenas as duas 

primeiras possuem subsidiarias no Brasil. 
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A partir de uma semana de visitas a empresas de países 

membros do Mercado Comum Europeu2 , pudemos notar, na 

prática, como as diferenças culturais de hábitos, costumes, 

e comportamentos eram importantes não apenas para a 

formulação das estratégias de marketing, mas também para a 

formação do que chamamos de cultura organizacional. 

Se as diferenças existentes a nível do continente 

europeu já se mostravam significativas, o contraste 

existente entre as culturas escandinava e brasileira 

deveria ser ainda maior. Porém, como justificar algo que 

parece tão subjetivo como diferenças culturais? Seria 

possível medir distâncias culturais? Em que sentido uma 

nação "A" estaria culturalmente próxima a "B" e distante do 

pais "C"? 

Estas e outras questões devem ocupar uma posição 

central no desenvolvimento de nosso trabalho. Assim, a 

tipologia cultural proposta por Hofstede( 3 ) servirá como 

ponto de partida de nossa discussão. Como veremos adiante, 

esse quadro de referências vem confirmar que as culturas 

brasileira e escandinava se situam em parâmetros opostos nas 

quatro dimensões estudadas pelo autor. Tais diferenças se 

revelam, inevitavelmente, a nível de características 

administrativas como: estilos de gerência, tipos de 

2 Visitamos, entre outras, a Shell em Amsterdam, a ICI em Bruxelas e a In Wear em Paris. 

3 Ver HOFSTEDE, Geert. The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of lnternational Business Studies, XIV.2 

(1963): pgs 75-90. 



liderança, participação do trabalhador no processo 

decisório, e organização do trabalho. 

Acreditamos que esse estudo de caso realizado na 

subsidiária brasileira será capaz de fornecer os dados 

necessários para a nossa conclusão. Isso porque a ISS tem 

dedicado bastante esforço para manter sua "identidade" a 

nivel mundial, possibilitando que tenhamos urna noção da 

cultura que tal empresa vem tentando construir 

internacionalmente, e de "problemas de identidade" que a 

empresa vem enfrentando no contexto brasileiro.-

Nosso pressuposto inicial é o de que, qualquer empresa 

escandinava que venha a operar no contexto brasileiro passe 

por um periodo razoável de adaptação, e que, ao final desse 

processo ela conserve algumas caracteristicas 

organizacionais próprias, ao mesmo tempo em que assimile 

pontos da "cultura gerencial brasileira". 

Buscaremos neste trabalho levantar algumas das 

principais caracteristicas em termos de estilos de gerência, 

liderança, organização do trabalho e motivação no trabalho 

da cultura escandinava assim como as implicações que tais 
I 

caracteristicas produzem quando administradas em nosso 

contexto. Devemos, no entanto, deixar claro o que entendemos 

por cultura escandinava. 

3 



Apesar de estarmos desenvolvendo nosso estudo de caso 

em urna empresa dinamarquesa podemos dizer, de acordo com 

alguns levantamentos ( 4 ), que há urna similaridade étnica, 

lingüistica, cornportarnental, social e politica entre os 

paises escandinavos. É importante que se diferencie, no 

entanto, as categorias "paises nórdicos" e "paises 

escandinavos". Na primeira categoria estão incluido paises 

tais corno Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Já dentro 

dos chamados paises tipicamente escandinavos, a Finlândia 

estaria excluida, devido a diferenças linguisticas e outras 

diferenças culturais. 

4 

4 Ver HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London: Sage, 1980 e também HOFSTEDE, Geert and KASSEM, M.S., European Contributions to orqanizational theory. Van 

Gorcum, Assem, 1978. 



I.l- O que significa coalizão? 

Esse trabalho recebera, inicialmente, o titulo de 

"Colisão Cultural". Isso porque ele nasceu da idéia de uma 

forte oposição entre a cultura brasileira e a escandinava, 

que no momento de encontro através de uma fusão 

empresarial- acarretaria numa inevitável 

"choque cultural". 

Na medida em que o objetivo do 

"trombada" ou 

trabalho foi 

5 

amadurecendo e se tornando mais claro, perce-bemos que o 

termo "colisão" não englobava o fenômeno que realmente 

desejávamos estudar. O que queriamos verificar era não 

somente como se dava o choque cultural inicial, mas 

principalmente como culturas tão diferentes poderiam, após 

algum tempo, se integrar de maneira a criar uma cultura na 

organização1 que incorporasse elementos de ambas as culturas. 

Haveria de fato um processo de aculturação ou miscigenação 

provocando algum tipo de sinergia cultural?, ou a ISS 

estaria simplesmente impondo sua maneira de ser que 

obviamente está relacionada a cultura de seu pais de origem; 

a Dinamarca? ou ainda, estaria a ISS do Brasil trabalhando 

de uma maneira tipicamente brasileira? 

Esses são os pontos principais para onde devemos 

orientar nosso estudo, de forma que, ao invés de tratar do 

processo de "colisão" cultural, iremos trabalhar com uma 

perspectiva mais abrangente: a da "coalizão" cultural. 



Pouca atenção tem sido dada a problemas de coalizão 

cultural nas organizações em casos de fusões, aquisições e 

joint-ventures. Esses problemas adquirem ainda maior 

importância quando examinamos fusões em nivel 

internacional, em casos em que uma organização estabelece 

subsidiárias em paises onde a cultura nacional diverge em 

alto grau da cultura mãe da empresa. 

Walter (S) afirma que não é incomum encontrarmos casos 

de aquisições e fusões onde o periodo de transição ou de 

"sintese cultural" entre as empresas pode levar de três a 

cinco anos, e algumas vezes ainda mais tempo. Além disso, 

esta transição acaba levando geralmente a muito desgaste e 

profundas mudanças de pessoal. 

De acordo com Napier< 6 >, as fusões e aquisições 

representam parte da abordagem estratégica utilizada por 

diversas organizações visando, basicamente: 

- Expansão de novos mercados 

- Ganho de nova tecnologia ou conhecimento 

- Alocação de Capital 

5 WAL TER, Gordon A. Culture Collisions in Mergers and 

Acguisitions In Organizational Culture, Sage Publications, 

1985. 

6 

6 NAPIER, Nancy K. Mergers and Acquisitions. Human Resouurce lssue and Outcomes: a review and sugested typology: 

Journal of Management Studies 26:3 may 1989. 
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Para a autora, a necessidade de um bom planejamento, a 

priori, de politicas e práticas sistemáticas- principalmente 

na área de Recursos Humanos- pode afetar significativamente 

os resultados decorrentes de fusões empresariais. Nesse 

sentido, tem havido um crescente número de pesquisas 

examinando os efeitos provocados por essas fusões, na vasta 

àrea relacionada a Recursos Humanos< 7 >. 

Antes, porém, de discutirmos a questão da Coalizão de 

Culturas, discutiremos um tema que, apesar de não ser 

central nesse estudo, representa um tópico na administração 

que vem ganhando ênfase cada vez maior, desde b inicio dos 

anos 80, e que esta relacionado de maneira direta com o 

nosso estudo : a questão da cultura organizacional. 

A abordagem da organização enquanto cultura é 

importante para a nossa dissertação, uma vez que queremos 

analisá-la à luz de como, e em que medida, a cultura 

nacional ou regional estaria influenciando a cultura da 

organização. 

-
7 Entre os trabalhos citados pela autora encontramos: a) Buono, A. F., Bowditch, J.L. 'When Cultures Collides:the anatomy of 

a merger". Human relations, 38, 477-500.,; b) Mirvis, P. H. "Negotiations after sale: lhe roots and ramifications of connict in~ 
acquisition". Journal of Occupational behaviour, 6, 1, 65-84, 1985. c) Profusek, R. A. and Leavitt, J. S. "Dealing with employee 

benefit plans". Mergers and Acquisitions, 18, 4, 44-51. 

( 



Se pudermos distinguir um padrão geral de atitudes, 

crenças, valores e costumes presentes em empresas 

escandinavas, poderemos então supor que haja também 

problemas semelhantes enfrentados pelas mesmas quando estas 

têm que operar num ambiente tão diverso quanto o brasileiro. 

8 



II-A ORGANIZAÇÃO COMO CULTURA: 

Cultura organizacional tem sido tema de bastante 

pesquisa e discussão, a nivel internacional, tanto no meio 
I 

acadêmico, através de inúmeros estudos recentes, como no 

meio empresarial por meio de conferências e intervenções de 
! 

especialistas no assunto. Aqui no Brasil, o tema Cultura 

Organizacional também 

nos últimos anos< 8 ), 

vem recebendo destaque cada vez maior 
I 

porém com pouca coisa escrita, se 

comparado à literatura norte-americana e européia a respeito 

do assunto. 

9 

Em sua dissertação Maria E. Freitas ( 9 ) faz um 

levantamento sobre o que tem sid6 publicado de mais 

relevante na área de cultura organizacional. Neste trabalho 

• I 
a autora procura mostrar susc1ntamente a razão pela qual o 

tema Cultura Organizacional tem recebido destaque especial, 

apenas nos anos recentes, dentro da ~eoria Organizacional. 

8 Ver por exemplo: TAVARES. Maria das graças de Pinho, Cultura Organizacional: Uma abordagem Antropológica da Mudanca 

-Rio de Janeiro, Qualitymark, 1991., FLEURY, M. T. L e FISHER, R. M., Cultura e Poder nas Organizações, Editora Atlas, 

1990., e também FREITAS, Maria Ester. Cultura Organizacional: grandes temas: em debate, dissertação de mestrado, FGV. 
i 

9 FREITAS, Maria Ester. Cultura Organizacional: grandes temas em debate, dissertação de mestrado, FGV. Essa tese foi 

recentemente editada por Makron, McGraw-Hill, São Paulo, 1991. sob o titulo: Cultura Organizacional: Formação, Tipoloaias e 

Impacto. 
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Segundo ela, apesar de a literatura anterior a década de 80, 

já \ traz,er bastante coisa a 
I , 

rispe1to de Cultura 

Organizacional, este tema irá ' surgir na Teoria 

Organizacional como o discurso dos anos 80. Para diversos 

autores tal ênfase nos últimos anos se deve 

particularamente ao crescente 
' 

ganho de 

competitividade/produtividade da induJtria japonesa- que se 

verifica principalmente no setor automobilistico- junto com 

o declinio da industria norte-americana. As explicações mais 

comuns para o chamado "milagre japonês" estão quase que 
' 

invariavelmente associadas a aspectos; da cultura japonesa, 

tais como homogeneidade, obediência~ trabalho em grupo, 

disciplina, aplicação, etc ... 

Morgan ( 10 ) aponta como uma das principais causas do 

crescente interesse pelo estudo de cu~tura organizacional, a 

melhoria do desempenho da industr.ila 
I 

' 

japonesa nos anos 

recentes. Além disso, o autor julga o crescimento da 

internacionalizaçâo das grandes corporações como responsável 

direto pelo crescente interesse na compreensão de como a 

cultura interfere na vida organizacional. Diferenças e 

modelrno similaridades culturais no mundo ocorrem atualmente 
I 

mais a nivel ocupacional do que a nivel nacional. Isto não 

significa, segundo o autor, que as diferenças nacionais 

sejam de pequena importância para a compreensão da cultura 

organizacional. Tomando-se 

japonesa, acredita-se que 

novamenti o caso da industria 

o alto grau de coletivismo e a 

10 Morgan,Gareth. lmages oF Organizations, Sage Publictions, Newbury Park, London, New Delhi, 1986. 



' 
visão da organização como a extensao de suas 

I 
familias-

traços da cultura japonesa- sejam responsáveis diretos pelo 

sucesso da industria japonesa. 

Hofstede< 11 ) comenta que a "explqsão" do tema cultura 

organizacional está, a nivel popular, ide· fato relacionada a 
I 

crise dos negócios nos Estados Unidos e o sucesso inegável 

dos japoneses e outros asiáticos. O autor sustenta que o 

deslocamento de subsistemas para uma abordagem holistica da 
i 

organização foi estimulado pelo fatio de que a análise 

sistêmica não deu conta de explicar como muitas organizações 

foram capazes de sobreviver às crises' de 74 e ·78, enquanto 

que outras sucumbiram. Faz-se então necessária uma visão 

mais totalizante que enfoque os pontos fortes e fracos das 

organizações, que devem ser vistas como instituições humanas 

no seu conjunto. Hofstede sugere ainda que o sucesso dos 

japoneses, na gestão de suas industrias, poderia ser 

parcialmente explicado pelo fato de o pensamento oriental 

tender a ser mais sintético, enfocando o todo, enquanto que 

o pensamento ocidental tende a ser mais anal i ti co, dando 

maior ênfase aos elementos tratados separadamente. 

11 

11 HOFSTEDE, Geert. The Usefulness of the "Organizacional Culture" Concept. Journal of Management Studies, 23:3, May 
1986. 



Seria o conceito de Cultura Organizacional apenas mais um 

"modismo" da administração ? 

Muitos acreditam que o tema cultura organizacional 

tornou-se uma moda no meio acadêmico e entre os consultores, 

e adquiriu um status similar a estrutura, estratégia e 

controle de outros tempos. Assim, pergunta-se quanto tempo 

ainda irá durar essa "mania", que já vem se prolongando por 

alguns anos ? 

12 

Se Cultura Organizacional é mesmo apenas uma moda- e 

como toda moda, tende a se tornar provisória- então ela tem 

seus dias contados, e trata-se apenas de uma questão de 

tempo para que um novo tema surja e substitua a tão falada 

cultura organizacional. 

A crença de que esse tema seja apenas mais um "modismo" 

parece estar fortemente baseada no padrão de mudanças 

verificado, já por diversas décadas, na área da 

administração. Nos anos 40, o tema central era Relações 

Humanas; na década de 50, aparece a Administração por 

Objetivos; nos anos 60, a Estrutura Organizacional ganha um 

status central; A estratégia corporativa se destaca nos anos 

70; e, a partir da década passada, até os dias de hoje, 

presenciamos o "sucesso" da Cultura Organizacional. 



Segundo Kilrnann< 12 ), há um lado religioso da industria 

americana que está sempre buscando salvação, sob a forma de 

técnicas, procedimentos e métodos novos ou revisados para 

melhorar seu desempenho. Qualquer que seja a "doença ou 

fraqueza", tudo o que for novo e recente poderá ser usado 

corno tentativa de cura- especialmente se for importado do 

Japão. 

Para o autor, o que faz qualquer coisa se tornar urna 

moda - inclusive cultura- é a promessa de um remédio rápido 

e simples para um problema complexo. Em suas palavras: 

"Acreditamos que é virtualmente irnpo~sivel 

melhorar o funcionamento de urna organização 

complexa através de qualquer receita rápida. 

Problemas complexos só podem ser resolvidos 

por soluções complexas- abordagens que levem 

em conta a região total de variáveis 

interligadas que operam numa situação 

problemática. Assim urna melhora da linha de 

produção só será possível pela mudança de 

outras variáveis controláveis: estratégia, 

estrutura, recompensa, habilidades, etc." 

13 

12 Kll.MANN, Ralph H. et alli. ls Culture Just a Fad ? in Gaining Control of the Coroorate Culture, Kll.MANN, Ralph H. et alli 

(orgs.), Jossey/Bass Publishers, San Francisco, London, 1985. 



A metáfora da organização como cultura parece ir mesmo 

além de um simples "modismo", já que representa uma mudança 

de paradigma- paradigma esse, muito mais totalizante e 

globalizante para a compreensão das organizações. Não 

considerar a questão da cultura, em qualquer análise 

organizacional, seria o mesmo que admiti r que documentos 

formais, estratégias, estruturas e sistemas de recompensa 

sejam suficientes, por si só, para dirigir o comportamento 

humano na organização. 

'· 

II.l- Conceitualização de Cultura Organizacional 

14 

Antes de conceitualizar cultura no âmbito 

organizacional, seria interessante mostrar rapidamente como 

se desenvolveu o conceito de cultura na antropologia. Isso 

porque na medida em que o conceito passa do campo 

antropológico para o contexto organizacional, ele é, muitas 

vezes super simplificado e até distorcido. Além disso, 

como nos coloca Freitas( 13 ), "a própria ausência de 
\ 

consenso quanto a contribuição da Antropologia Cultural, de 

onde muitas categorias conceituais foram tomadas de 

empréstimo, dificulta um tratamento mais homogêneo à 

classificação e correspondência das linhas de pesquisas 

existentes na análise cultural das organizações". 

13 FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional: Formação. Tipologias e Impacto, Makron, McGraw-Hill, 1991. 



a) Cultura na antropologia 

o livro escrito por Laraia< 14 > fornece ao leitor uma 

explicação bastante clara de como o conceito vem evoluindo, 

e quais as implicações disso para o estudo antropológico. 

o conceito de cultura, no sentido que ele tem para nós 

atualmente, foi definido pela primeira vez por Tylor< 15 ), em 

1871. Segundo ele: 

"Cultura, tomada em seu amplo sentido 

etnográfico, é este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, ~leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade". 

15 

Se para o autor, cultura é formada por comportamentos 

aprendidos, ou por tudo aquilo que independe de transmissão 

genética, Tylor estabelece, com esta definição, uma clara 

divisão entre cultura e biologia. 

Influenciado fortemente pela corrente darwinista, que 

estava com força total na Europa da época, Tylor pensa a 

cultura a partir de uma abordagem uni linear ou 

evolucionista. Essa abordagem considerava que todos os 

grupos humanos teriam o mesmo potencial de desenvolvimento, 

embora alguns estivessem mais adiantados que outros, e que 

14 IJ\RAIA, Roque de Barros. Cultura: Um Conceito Antropológico, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1986. 

151YLOR, Edward. Primitive Culture, Londres, John murray & Co, 1958. 



populações que não pertenciam à civilização ocidental. 

Porém, já no inicio de nosso século, com a precoce escassez 

de sociedades primitivas, a antropologia passa por uma 

"crise de identidade" e tem que redefinir seu objeto de 

estudo. 

Desta redefinição, 

antropologia que, de 

surge o objetivo teórico atual da 

acordo com Laplantine ( 18 ) , não se 

vincula a um espaço geográfico, cultural ou histórico 

particular, mas representa simplesmente um certo enfoque que 

consiste: "a) no estudo do homem inteiro; b) no estudo do 

homem em todas as sociedades, sob todas as latitudes em 

todos os seus estados e em todas as épocas". 

Segundo o autor, só pode ser considerada antropológica 

urna abordagem integra ti v a que leve em conta as múltiplas 

dimensões do ser humano em sociedade. Em suas palavras: 

"O acúmulo dos dados colhidos a partir de 

observações diretas, bem como o 

aperfeiçoamento das técnicas de investigação, 

conduzem necessariamente a uma especialização 

do saber. Porém, uma das vocações maiores de 

nossa abordagem (a antropologia) consiste em 

não parcelar o homem mas, ao contrário, em 

tentar relacionar campos de investigação 

freqUentemente separados". 

18 

A antropologia não é apenas o estudo de tudo que compõe 

uma sociedade, mas também o estudo de todas as sociedades ou 

18 L.APL.ANTINE, François. Aprender Antropologia, Editora Brasiliense, São Paulo, 1988. 



culturas humanas em toda sua diversidade. Parece que uma 

questão que preocupa bastante a antropologia é a questão da 

unidade do homem. Porém, o que caracteriza a unidade humana

e a antropologia moderna faz questão de deixar claro- é a 

sua capacidade ou aptidão praticamente infinita para 

inventar modos de vida e formas de organizações sociais 

extremamente diversos. Nas palavras do autor: 

"Aquilo que os seres humanos têm em comum é 

sua capacidade para se diferenciar uns dos 

outros, para elaborar costumes, linguas,'modos 

de conhecimento, instituições, jogos 

profundamente diversos; pois se há algo 

natural nessa espécie particular que é a 

espécie humana, é a sua aptidão a variação 

cultural". 

19 

A decorrência natural disso é que faz-se necessária uma 

descentralização radical, isto é, uma ruptura com a idéia de 

que existe um centro do mundo. Isso quer dizer que é apenas 

através do contato com uma cultura estranha que somos capaz{4 

de reconhecer nossa própria cultura. Percebemos que aquilo 

que tomávamos como natural em nós mesmos - comportamentos 

pequenos, gestos, mimicas, posturas, reações afetivas, etc

não tem realmente nada de "natural", mas é primordialmente 

cultural. A idéia da alteridade passa a ocupar uma posição 

central na antropologia, como método de análise. 



Nas palavras de Laplantine: 

"De fato, presos a uma única cultura, somos 

não apenas cegos à dos outros, mas miopes 

quando se trata da nossa. A experiência da 

alteridade (e a elaboração dessa experiência) 

leva-nos a ver aquilo que nem teriamos 

conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade 

em fixar nossa atenção no que nos é habitual, 

familiar, cotidiano, e que consideramos 

"evidente". 

20 
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b) Cultura no contexto organizacional 

o que tem sido dito até aqui sobre cultura na 

perspectiva antropológica é também válido para o estudo de 

cultura organizacional, uma vez que o conceito de cultura na 

perspectiva organizacional foi claramente emprestado da 

antropologia. Dessa forma, quando se pretende tratar de 

cultura organizacional, a abordagem antropológica e seus 

principias se apresentam como instrumentos imprescindiveis 

de análise. 

A questão da al ter idade discutida anteriormente, por 

exemplo, deve fazer parte de qualquer trabalho prático na 

área de cultura organizacional. Isto significa que o 

pesquisador, ao buscar desvendar a cultura da empresa, deve 

fazer um "mergulho" na vida organizacional, ao mesmo tempo 

que necessita que seja alguém de fora da organização, para 

que possa reconhecer seus elementos de cultura mais 

profundos, que são tidos cowccertos (taken for granted) para 

seus membros. 

Buscar a realização de uma análise integrativa de todas 

as partes da organização, não é, na prática, uma tarefa 

simples e requer um cuidado mui to especial por parte do 

pesquisador. Colocando-se a questão da cultura de uma 

maneira isolada, sem que se busque essa "integração das· 

partes", corre-se o risco de se tratar a cultura de uma 
"(' ,, 

maneira supérflua, fazendo com que ela se pareça de fato\ 

apenas mais um "modismo", como discutimos anteriormente. 



Se na antropologia não há, de fato, um claro consenso 

acerca do significado de cultura, é de se esperar que no 

estudo de cultura organizacional esse significado também 

careça de maior precisão teórica. 

Como diversos autores têm observado, uma melhor 

compreensão do significado de "cultura", em sua dimensão 

simbólica, pode ser feita a partir da compreensão do 

"Interacionismo Simbólico". Essa corrente da sociologia é de 

grande importância para o desenvolvimento do conceito de 

cultura, e tem como expoente máximo a obra de Berger e 

Luckman< 19 >, que vale a pena ser destacada antes de 

apresentarmos alguns conceitos mais tradicionais de cultura 

organizacional. 

22 

Nessa obra os autores afirmam que toda a análise do 

mundo social deve levar em conta três momentos dialéticos da 

realidade social: "A sociedade é um produto humano. A 

sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto 

social". 

Para os autores, toda atividade humana está sujeita ao 

hábito. Qualquer ação freqüentemente repetida, torna-se 

moldada em um padrão que pode, em seguida, ser reproduzido 

com economia de esforço e que é aprendido pelo executante 

como tal padrão. As ações tornadas habituais conservam seu 

caráter plenamente significativo para o individuo e passam a 

fazer parte de seu acervo de conhecimentos, que são por 

19 Berger, p. & Luckmann. T. The Social Construction or Reality, Nova York, Anchor Books, 1967. 
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ele admitidos como certo. Tudo isso permite ao individuo 

libertar-se da carga de todas as decisões minuciosas, 

abrindo-lhe caminho para a atividade criativa e a inovação 

sem ter que refletir, todas as vezes que executa uma 

tarefa, sobre as operações mais elementares e habituais. 

Assim, dizer que um segmento da atividade humana foi 

institucionalizado já é dizer que esse segmento foi 

submetida ao controle social. Em qualquer interação 

social uma das principais vantagens da 

institucionalização é a de tornar a ação do outro 

predizivel, libertando os atores sociais de uma~-considerável 

quantidade de tensão. A partir do momento que a vida 

conjunta ou a vida em grupo é institucionalizada, define

se uma esfera de rotinas supostas naturais para todos 

os membros do grupo. 

Para Berger e Luckmann< 20 > esse mundo institucional, 

construido por um grupo social, 

para o individuo como tendo uma 

cristaliza-se e aparece 

realidade objetiva, 

partir dai, análoga à realidade do mundo natural. A 

este mundo é transmitido para a nova geração que o 

experimenta como sendo uma realidade ainda mais 

objetiva, uma vez que não participou da construção 

deste mundo. o mundo que ai está já existia antes da 

entrada do individuo no mundo e continuará existindo após a 

20 Berger, p. & Luckmann, T. The Social Construction of Reality, Nova York, Anchor Books, 1967. 
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sua morte. Por maior que seja o número de significados 

próprios que o individuo imprima a este mundo, há um outro 

número enorme de significados que são percebidos corno urna 

realidade objetiva. A objetividade do mundo institucional, 

no entanto, por mais maciça que se apresente, é uma 

objetividade produzida e construída pelo homem. 

Diversos autores reconhecem que o estudo das 

organizações como cultura deriva mesmo, em grande parte, do 

"interacionismo simbólico" das ciências sociais. Linda 

Smircich< 21 >, por exemplo, estuda as organizações como 

sendo uma rede de significados que depende -.de esquemas 

interpretativos compartilhados, expressados na linguagem e 

outras construções simbólicas que se desenvolvem através da 

interaçâo social. Nas palavras da autora: 

"A emergência da organização social depende da 

emergência de esquemas interpretativos 

expressados através da linguagem e outras 

construções simbólicas que se desenvolvem 

através da interação social. Tais esquemas dão 

a base para sistemas compartilhados de 

significados que permitem que atividades do 

dia a dia se tornem rotineiras, dadas como 

certas (Taken for granted)." 

21 SMIRCICH, Unda. Studing Organizations as Culture, in MORGAN, Gareth (coord.). Beyond Method: Strategies for Social 

Research, Beverly Hills, California, Sage, 1984. 



Qualquer estudo de cultura organizacional deve, 

portanto, levar em conta a forma de conhecimento que o 

individuo tem de sua situação, de seus colegas, de seu 

chefe, de seus subordinados e mesmo de si próprio. O 

pesquisador da cultura organizacional precisará 

abandonar a postura clássica de observador externo, baseada 

numa visão positivista de separação entre sujeito-objeto, 

para estabelecer urna relação sujeito-sujeito que prioriza os 

significados intersubjetivos criados a partir dessa relação. 

Nessa perspectiva, o conhecimento não é mais independente do 

sujeito que conhece, mas passa a ser entendido dentro do 

contexto especifico em que ele é construido. 

25 

Na formação da cultura de qualquer organização, pode-se 

identificar os três momentos propostos por Berger e 

Luckrnan ( 22 ), apenas substituindo o elemento sociedade por 

organização, e o termo in di v i duo por funcionário: ( 1) A 

organização é um produto humano, criada a partir dos valores 

de seus fundadores. (2) A organização é urna realidade 

objetivada, na medida em que procedimentos e comportamentos 

básicos, esperados dos seus funcionários, passam a ser tidos 

corno dados. (3) O funcionário é um produto da organização na 

qual trabalha, quando a organização seleciona, integra e 

treina seus empregados incutindo sua "filosofia" ou 

pressupostos básicos na mente de seus novos funcionários. 

22 Berger, p. & Luckmann, T. The Social Construction of Reality, Nova York, Anchor Books, 1967. 
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Baseando-se também na obra de Berger e Luckrnann ( 2 3 ), 

Morgan< 24 > define cultura corno sendo um processo de 

construção social da realidade que permite que as pessoas 

vejam e compreendam eventos, ações e objetos. Sob esta 

perspectiva, organizaçôes são, em essência, realidades 

socialmente construidas que estão presentes tanto nas 

cabeças de seus membros, quanto no conjunto de regras e de 

relações estabelecidas. 

Fleury< 25 > é outra que reconhece a importância do 

interacionisrno simbólico, expressada na obra de Berger e 

Luckrnann, para a compreensão do conceito de cultura 

organizacional. De acordo com a autora: 

"Com urna proposta de sociologia do conhecimento os autores 

procuram mostrar corno o universo simbólico possibilita aos 

26 

membros integrantes de um grupo urna forma consensual de 

apreender a realidade". 

Urna das mais completas e explicativas definições de 

Cultura Organizacional pode ser encontrada no trabalho de 

Schein ( 2 6 ) . Nas palavras do autor, cultura organizacional 

pode ser definida corno: 

23 Berger, p. & Luckmann, T. The Social Construcüon of Reality, Nova York, Anchor Books, 1967. 

24 Morgan,Gareth. lmages of Organizaüons, Sage Publicüons, Newbury Park, London, New Delhi, 1986. 

25 FLEURY, M. T. L e FISHER, R. M., Cultura e Poder nas Organizações, Editora Atlas, 1990. Ver também FLEURY, M.T.L., 

O Simbólico nas Relacões de Trabalho: Um estudo sobre as relações de trabalho numa empresa estatal. Tese de livre docência: 

FEA~SP. 

26 SCHEIN, Edgar. Organizaüonal Culture and Leadership, San Francisco, Jossey Bass, 1986. 
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"O conjunto de pressupostos básicos que um 

grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao 

aprender como lidar com problemas de adaptação 

externa e integração interna e que funcionaram 

bem o suficiente para serem considerados 

válidos e ensinados a novos membros como a 

forma correta de perceber, pensar e sentir em 

relação a esses problemas". 

Como veremos adiante, tal definição pode ser de grande 

utilidade quando se pretende levantar elementos da cultura 

de uma determinada organização. -:. 

No entanto, por estarmos tratando de cultura dentro de 

uma análise comparativa, e também por estarmos interessados 

em estabelecer uma relação entre cultura organizacional e 

cultura nacional, consideramos também como ponto de partida 

a definição de cultura proposta por Hofstede< 27 >. Segundo o 

autor, cultura seria: 

"programas mentais que são transmitidos para o 

individuo numa forma não racional, e que são 

distintivos de uma sociedade ou coletividade". 

Assim, podemos dizer que somos condicionados ou 

programados, desde cedo, a compreender e interpretar nossa 

realidade social de uma determinada maneira. 

27 HOFSTEDE, Geerl Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and, 

London:Sage, 1980. 
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II.2- Como desvendar a cultura de uma organização ? 

Quando procuramos desvendar a cultura de uma 

organização, a 

peculiar, e bem 

primeira vista. 

metodologia a 

mais complexa 

Schein ( 28 ) nos 

ser adotada é bastante 

do que 

diz 

possa parecer 

que "devemos 

a 

ser 

cuidadosos não assumindo que a cultura se revele facilmente; 

em parte porque seus pressupostos básicos são dificeis de 

discernir e são tão taken for granted que aparecem como 

invisiveis para estranhos". 

Além disso, se por um lado a proposta teórica da 

multidisciplinaridade da cultura tem dado conta de explicar 

a complexidade que são as organizações, por outro lado ela 

torna o trabalho de pesquisa bem mais dificil. 

Schein( 29 >critica os pesquisadores de clima organizacional e 

os consultores de Desenvolvimento Organizacional que 

construiram escalas quantitativas e tipologias simplistas, 

quando o próprio conceito de cultura carece de maior 

precisão teórica e os instrumentos de investigação não são 

suficientemente adequados para atingir os niveis mais 

profundos em 

organizacional. 

que 

A 

se forma 

conseqüência 

e sedimenta a cultura 

disso seriam pesquisas 

reducionistas e simplificadoras que, mesmo quando procuram 

juntar os diversos aspectos dos quais se compõe a cultura, o 

28 SCHEIN, Edgar. Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey Bass, 1986. 

29 SCHEIN, Edgar. Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 1984. I 
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fazem de maneira a chegar a urna análise final retalhada, que 

carece de ligação entre as partes. . 
M. Tereza Fleury busca sistematizar algumas das 

principais abordagens metodológicas, utilizadas para o 

levantamento da cultura organizacional. Segundo ela é 

possivel distinguir três tipos de postura com referência a 

investigações dos fenômenos culturais das organizações: a) 

postura Ernpirista, b) postura do Antropólogo, c) postura do 

Clinico ou Terapeuta. 

Adotaremos neste trabalho urna postura basicamente 

antropológica que, ao contrário da postura ernp±rista, busca 

urna aproximação da realidade social com um quadro de 

referências teóricas previamente formulado. No processo de 

"mergulho" na vida organizacional, devemos estar 

constantemente questionando e reforrnulando o modelo teórico 

do qual partimos. 

Segundo Schein, Cultura Organizacional pode ser 

compreendida em três niveis de cultura, corno indica o 

quadro abaixo. Na medida em que os valores se tornam algo 

tido corno certo (taken for granted), eles vão se 

transformando gradualmente em crenças e pressupostos fora da 

consciência, da mesma forma corno os hábitos se transformam 

em conscientes e automáticos. Porém, nem todos os valores 

sofreriam tais transformações, mas apenas aqueles valores 

que continuam a funcionar no sentido de resolver os 

problemas do grupo, poderiam se transformar em pressupostos 



básicos. O quadro abaixo expressa bem essa idéia colocada 

por Schein: 

QUADRO I I. 2 ( 30 ) 

Artefatos e criações 

Tecnologia 
Arte 
Padrões de Comportamentos 

----v----~------------------, 
Pressupostos 
Básicos 

Relacionamento com o 
Ambiente 

Natureza da Realidade, 
Espaço e Tempo 

Natureza do Gênero 
Humano 

Natureza da Atividade 
Humana 

Natureza do Interre
lacionamento Humano 

Visiveis, mas geralmente 
não decifráveis. 

Maior nivel de 
consciência 

Tomado como certo 
Invisiveis 
Inconscientes 

a) Nivel dos artefatos visiveis : Arquitetura, Layout, 

vestimentas das pessoas, padrões de comportamento visiveis, 

30 Adaptado de SCHEIN, Edgar. Coming to a new awareness or organizational culture. Sloan Management Review, 1984. 

30 
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cartas, mapas, etc. Estes são geralmente dados fáceis de se 

obter, mas dificeis de se interpretar, pois frequentemente 

não se consegue compreender a lógica subjacente ao 

comportamento grupal. 

b) Valores que governam o comportamento das pessoas: 

são dificeis de se observar diretamente, sendo necessárias 

entrevistas com os membros-chaves da organização ou análise 

de documentos. Dizem respeito apenas a valores manifestos da 

cultura, uma vez que expressam o que as pessoas reportam 

serem as razoes de seus comportamentos. Representam assim, 

na maioria das vezes, idealizações ou racionaliiações. 

c) Nivel dos pressupostos inconscientes: Pressupostos 

que determinam como os membros de um grupo percebem, pensam 

e sentem. Surgem a partir de valores compartilhados que, na 

medida em que se mostram adequados na solução de problemas, 

vão sendo tidos cada vez mais como "taken for granted", até 

se tornarem pressupostos inconscientes. 

Uma análise profunda de cultura organizacional requer o 

reconhecimento desses niveis de cultura. Segundo a proposta 

metodológica de Fleury, a análise deve começar por uma 

"biografia organizacional" ou um histórico da organização 

para que se possa perceber o papel desempenhado por seu 

fundador na construção da identidade da organização. 

Incidentes criticas atravessados pela organização, tais 

como, crises, expansões, pontos de inflexões, fracassos e 

sucessos são dados de grande importância para J~Ste 

reconhecimento. 

.... 
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As estratégias de integração de novos membros na 

organização nos fornece importantes dados acerca do momento 

de socialização para a reprodução do universo simbólico, 

descrito por Berger e Luckrnann. 

As politicas de Recursos Humanos também desempenham 

papel relevante no processo de construção de identidade da 

organização. Assim deveremos estar atentos para o 

significado das politicas de RH, tais corno recrutamento, 

seleção, treinamento, avaliação de desempenho, etc. 

II.3- Cultura e Poder nas Organizações 

Ao procurar desvendar a cultura de urna organização, o 

consultor tanto em sua postura pragmática quanto o 

pesquisador em sua postura analitica acabam por ter que 

lidar, de urna ou de outra forma, com a questão do poder. 

Se vol tarrnos a questão de corno se dá a construção 

social da 

Luckrnann ( 31 ) 1 

realidade, na 

já discutida 

perspectiva de 

exaustivamente na 

Berger 

parte 

e 

de 

conceitualização de cultura organizacional 1 veremos que os 

autores 1 apesar de não abordarem diretamente a questão do 

poder, afirmam que quando urna definição particular de 

realidade se vincula a interesses de poder concretos é 

chamada de ideologia. 

31 Berger, p. & Luckmann, T. The Social Construction of Reality, Nova York, Anchor Books, 1967. 



Assim, analisar a cultura de qualquer organização e o 

papel de seus fundadores na sua formação, implica também em 

analisar como se dá o processo de estruturação do poder 

dentro dela. Nesse sentido, as figuras de heróis, fundadores 

e revitalizadores ou transformadores da cultura ganham uma 

posição central como interpretadores da realidade, e 

definidores dos cursos de ação da organização. 

Como muito bem coloca Fleury( 32>: 

"As relações de poder entre os quadros 

diretivos e os quadros operacionais assumem 

contornos di versos e as formas de ""'controle 

tendem a não ser mais coercitivas, 

disciplinadoras ou, ainda, remunerativa, mas 

primordialmente simbólicas. Ou seja, 

privilegia-se o uso de formas de controle 

internalizadas pelos individuas." 

33 

Numa outra análise( 33 > que procura, sistematizar 

conceitualizações teóricas e metodológicas de diversos 

autores, acerca da questão de cultura nas organizações, a 

autora integra as estruturas de poder na definição de 

cultura, afirmando que: 

32 FLEURV, M.T.L, Cultura Organizacional e estratégias de mudanças: Recolocando essas questões no cenário brasileiro atual. 

Revista de Administração, São Paulo v.26 n.2, abriVjunho de 1991. 

33 Citado por FISCHER. Rosa Maria. O Circulo do Poder -As práticas invisfveis de Sujeição nas Organizações Complexas, in 

Cultura e Poder nas Organizações, Editora Atlas, 1990. 
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"A nosso ver, é necessário politizar a questão 

da cultura; em nossa proposta ela é concebida 

corno um conjunto de valores e pressupostos 

básicos expressos em elementos simbólicos que 

em sua capacidade de ordenar, atribuir 

significações, construir a identidade 

organizacional, tanto agem como elemento de 

comunicação e consenso corno ocultam e 

instrumentalizam as relações de dominação." 

A metáfora da organização enquanto prisão psiquica é 

interessante para o estudo do poder nas organizações, na 

medida em que expressa a questão das novas formas de 

dominação existentes dentro das organizações modernas. 

Apesar de colocar que a imagem das organizações enquanto 

prisões psiquicas tal vez seja "dramática" demais' Morgan 

comenta que <34 ): 

"Muitos preferem a imagem da cultura 

corporativa construida em termos de padrões de 

crenças e significados compartilhados. No 

entanto, há um grande mérito em se reconhecer 

as qualidades de prisão da cultura". 

34 Morgan,Gareth. lmages or Organizations, Sage Publictions, Newbury Park, London, New Delhi, 1986. 
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De fato, a perspectiva psicanalitica das sociedades ou 

organizações possibilita relacionar cultura e poder, como se 

os individues fossem prisioneiros de suas próprias histórias 

de vida ou, em outros termos, fossem prisioneiros de seus 

inconscientes. Para a abordagem freudiana, só é possivel o 

nascimento e o desabrochar da civilização a partir da 

repressão da psique ou dos impulsos humanos. 

Diversos autores(JS) tem partido dessa perspectiva para 

a compreensão das sociedades, 

Como nos coloca Marcuse( 36 >-

instituições e organizações. 

um grande representante da 

conhecida Escola de Frankfurt- para Freud a Cultura nada 

mais é do que o sacrificio metódico da libido, a sua 

sujeição rigidamente imposta às atividades e expressões 

socialmente úteis. Diante dessa perspectiva, o progresso 

intensificado da sociedade moderna, estaria diretamente 

vinculado a uma grande ausência de liberdade. 

Não devemos,no entanto, nos aprofundar mais nessa 

abordagem, mas comentar o trabalho de Pages( 37 > que ajuda a 

estabelecer uma ponte entre a organização e o inconsciente. 

Num trabalho realizado numa multinacional americana a 

TLTX-, Pagês e outros observam que a organização surge como 

mediadora dos conflitos entre os objetivos dos trabalhadores 

35 O interessado no aprofundamento dessa questão poderá ver algumas obras, como por exemplo: FREUD, Sigmund. O Mal 

Estar nas cMiizações, MARCUSE, Herberl Eros e Civilização: Uma Interpretação Filosófica do Pensamento de Freud e MEZAN, 

Renato. Freud, O Pensador da Cultura. 

36 MARCUSE, Herberl Eros e Civilização: Uma Interpretação Filosófica do Pensamento de Freud 

37 pages, Max et aili. O Poder das Organizações- O poder das muitinacionais sobre os individues. São Paulo, AUas S.A., 1987. 



e objetivos organizacionais . Para esses autores, não é a 

organização 

econômicos, 

que produz 

ideológicos 

os 

e 

conflitos 

politicos), 

transformam e os exploram em seu proveito. 

(psicológicos, 

mas sim os 

Ainda segundo o autor, se por um lado os trabalhadores 

se identificam com o poder da organização, por outro lado, 

eles se identificam com a máquina que a organização faz 

deles. Os principies passam a ser aceitos pelos 
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trabalhadores corno crenças que servem de mecanismo de defesa 

contra as contradições existentes. Os valores da empresa 

capitalista são interiorizados pelos individues e adquirem 

urna função ideológica, permitindo a legitimação da angustia 

e do sofrimento no trabalho. Para Pages< 38 ), a idéia central 

apresentada em boa parte das entrevistas realizadas na 

multinacional por ele estudada, é que trabalhar numa empresa 

desse tipo implica na adesão a todo um sistema de valores, 

numa adesão ideológica que galvaniza as energias e incita as 

pessoas a se dedicarem de corpo e alma a seu trabalho. 

38 pages, Max et alli. O Poder das Organizações- O poder das multinacionais sobre os indMduos. São Paulo, Atlas S.A., 1987. 



A decadência das religiões na sociedade moderna, nas 

idéias de Pagês, estaria contribuindo ainda mais para que 

as empresa hipermodernas se tornem então produtoras de 

ideologia. Os trabalhadores, por sua vez, se apegam 

intensamente aos principies, crenças, normas e valores 

impostos pela organização para amenizar as já comentadas 

contradições 

Pages( 39 >: 

existentes dentro dela. Nas palavras 

"Se os individues aderem a elas com tanto 

entusiasmo, é porque encontram ai um conjunto 

de principies nos quais podem acreditar. A 

força desse sistema provém do fato de 

constituir-se em um quadro coerente adaptado à 

realidade vivida cotidianamente. As religiões 

tradicionais devem sua falência atual à sua 

incapacidade em traduzir a vida cotidiana da 

sociedade industrial para o plano espiritual". 

de 
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Analisando cultura e poder sob essa perspectiva pode-se 

pensar que a cultura produzida pela organização seja apenas 

um instrumento de dominação ideológica. Porém, devemos ter 

sempre em mente que a ideologia criada internamente na 

organização é apenas um dos muitos aspectos que envolvem a 

idéia de cultura organizacional. 

39 pages, Max et alli. O Poder das Organizações- O poder das multinadonais sobre os indMduos. São Paulo, Atlas S.A., 

1987,p.78. 



Finalmente, um último aspecto que deve ser considerado 

quando procuramos relacionar cultura e poder, é que as 

formas de controle e dominação variam para cada sociedade 

capitalista. Ou seja as sociedades e suas instituições 

desenvolvem suas próprias formas de dominação. 

Pensando em termos da cultura brasileira, é 
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interessante notar, como será discutido no capitulo IV, a 

maneira como o "jeitinho" e a manipulação das leis podem ser 

analisadas em termos de recursos de poder< 40 > nas 

instituições brasileiras. É curioso perceber que, como 

colocam alguns autores' o "jeitinho 11 não seria apenas uma 

peculiaridade do Brasil, mas de vários outros paises latino

americanos, que construiram a administração pública através 

de uma burocracia excessivamente regulamentadora. 

40 VIEIRA, C.A, COSTA, F.L. e BARBOSA, L.O., O "Jeitinho" Brasileiro como um Recurso de Poder. Revista de Administração 

Pública, 16(2), abr./jul. 1982. 
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II.4 - Cultura Organizacional e as Políticas de RH 

As politicas de Recursos Humanos são de enorme 

importância para a compreensão da cultura organizacional. 

Isso porque é o Departamento de Recursos Humanos que se 

encarrega do aperfeiçoamento dos usos de sistemas 

simbólicos, rituais, principies, planejamento das ações e 

tarefas, etc. 

Qualquer estudo teórico ou prático de Cultura 

Organizacional deve, portanto, dar importância fundamental 

às politicas e estratégias desenvolvidas pelo Departamento 

de RH, que, em última instância, é tido como o principal 

responsável pela aceitação, consolidação, manutenção e 

mudança culturais. Apesar de em algumas organizações as 

tarefas tidas como tipicas do Departamento de RH estarem 

diluidas em outros departamentos, são essas tarefas da 

Administração de Recursos Humanos que servem, segundo 

Frei tas< 41 ), dentro da perspectiva da análise cultural, 

como o canal que materializa a consistência interna da 

cultura. Para a autora isso se dá através de: 

41 FREITAS, Maria Ester de, Cultura Organizacional: Formação, Tipologias e lmpaçto, Makron, MçGraw-Hill, 1991, p. 92. 



- definição de perfis compativeis com os valores que 

orientarão o recrutamento e seleção; 

desenho de programas de treinamento e de 

40 

desenvolvimento que passam a enfatizar a história da 

organização, incluindo o depoimento de heróis e filmes 

que fazem o primeiro trabalho de. inculcação ideológica; 

- elaboração de sistemas de recompensas e status, que 

visam premiar não somente a competência-; mas também - e 

às vezes principalmente- a lealdade e o comprometimento 

com os valores esposados; 

- definição de carreiras e critérios para avaliação, 

buscando reforçar a filosofia, as crenças e os mitos 

existentes; 

recuperação de 

aconselhando 

vigentes; 

quanto 

"desviantes", esclarecendo e 

às normas de comportamento 

preparação de solenidades para celebrar heróis e 

destacar o reconhecimento do comportamento exemplar; 

- veiculação de histórias que revigorem os valores, as 

prioridades, os mitos eleitos etc.; e 
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- a definição e interpretação de mensagens adequadas 

através da "imprensa interna". 

Dentro dessa perspectiva de cultura organizacional, por 

exemplo, Segnini< 42 > mostra como a seleção de pessoal pode 

ser vista como um instrumento homogeneizador dos sistemas de 

valores dos funcionários admitidos numa empresa. No processo 

de seleção a empresa já têm de antemão o perfil do 

funcionário que está procurando. Esse perfil extrapola de 

longe a simples capacitação técnica e penetra em questões 

pessoais, dentro dos chamados testes de personalidade, que 

possam indicar o sistema de valores do candidato à vaga. 

Resumindo o que tem sido dito de Cultura 

Organizacional, e procurando relacioná-lo a questões de 

poder e estrutura de Recursos Humanos, o quadro a seguir, 

elaborado por Tavares< 43 > nos fornece uma boa visão de 

conjunto: 

42 SEGNINI, Uliana, Sobre a Identidade do Poder nas Relações de Trabalho, in Cultura e Poder nas Organizações, Editora 

Atlas, 1990 

43 Tavares, Maria das graças de Pinho, Cultura Organizacional: Uma abordagem Antropológica da Mudanca -Rio de Janeiro, 

Qualitymark, 1991, pg 71. 



II.S- Cultura e Eficiência Organizacional 

Uma pesquisa( 44 ) realizada pela empresa William M. 

Mercer Inc., que envolveu respostas de 305 CEOs (Chief 

Executive Officcers) de corporações norte-americanas, 

apontou que 97% consideram os valores existentes na 

organização como sendo importantes para o seu sucesso. Além 

disso, quase a totalidade desses CEOs acreditam que tais 

valores são, de alguma forma, moldados pela cúpula 

administrativa ( 94%), enquanto que 89% acreditam que eles 

mesmos podem modificar os valores organizacionais. 

42 

Apesar da diversidade de conceitos teóricos existentes 

acerca do que seja realmente cultura e valores, e também da 

falta de consenso, que existe na realidade prática, entre 

cultura, valores, crenças, filosofias, etc., pode se dizer 

que a dimensão simbólica das organizações vem ganhando 

espaço tanto a nivel acadêmico, como na prática diária das 

grandes organizações. 

No entanto, 

conquistada pelas 

pelas coreanas-

mesmo reconhecendo-se que a eficiência 

empresas japonesas- e mais recentemente 

está relacionada a aspectos da cultura 

desses paises, muitos estudos e intervenções na área de 

cultura organizacional ainda tem negligenciado, ou relegado 

44 Ver FREITAS, Maria Ester de, Cultura Organizacional: Formação. Tipoloaias e impacto, Makron, McGraw-Hill, 1991, p. 13. 
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a segundo plano, a questão das culturas nacionais ou locais 

como variável explicativa para a eficiência organizacional. 

As tarefas designadas aos altos executivos das 

organizações estão, quase sempre, relacionadas a 

implementação de novas estratégias nos negócios, como forma 

de melhorar a competitividade organizacional. Porém, na 

formulação de tais estratégias, superestima-se, em geral, as 

condições econômicas e mercadológicas como se estas fossem 

capazes de explicar sozinhas o poder competitivo da 

organização, subestimando-se os fatores humanos da 

organização. 

Fleury< 45 >, aponta para um caso, bastante comum nas 

empresas brasileiras que, na tentativa de se 

profissionalizarem, ou de procurarem uma "modernização 

administrativa", acabam sendo vistas por seus funcionários 

como empresas em processo de burocratização excessiva. 

Sabemos que o termo burocracia tem um significado bastante 

pejorativo, especialmente aqui no Brasil. Urna frase relatada 

numa entrevista feita pela autora mostra bem o significado 

disso. 

"Antigamente a empresa era como uma grande familia, 

depois virou urna burocracia". 

Neste capitulo não estamos preocupados em discutir o 

que seja burocracia. Isso será melhor discutido quando 

formos falar do "jeitinho" brasileiro no capitulo 4. 

45 FLEURY M. T. Leme. O Simbólico nas Relações de Trabalho: Um estudo sobre as relações de trabalho numa empresa 

estatal. Tese de livre docência da FEA- USP 
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Segundo Wilkings and Ouchi ( 46 ), algumas das condições 

necessárias para a obtenção de um nivel relativamente alto 

de concordância entre os membros acerca do que sejam 

pressupostos básicos, segundo Schein, são 

empregados da companhia ajudem a determinar o 

( 1) que os 

"paradigma" 

que seja melhor para o grupo e, (2) a percepção da 

congruência das metas estabelecidas pela companhia. 

Resumidamente pode-se dizer que o relacionamento entre 

Cultura Organizacional e Performance estão associados a: 

- Uma cultura forte, ou construida em-- bases sólidas, 

produzirá, por si mesma, uma alta performance 

organizaciona1< 47 >. 

- Não basta que a cultura seja forte. Os Pressupostos 

Básico devem também ser apropriados às metas ou estratégias 

organizacionais. 

Não é fácil estabelecer uma relação direta entre 

Cultura e Performance Organizacional. Isso porque a maioria 

de nossas organizações preferem resolver problemas de curto 

prazo, e as Mudanças na Cultura Organizacional são sempre 

adiadas a prazos mais longos. 

46 OUCHI, W.G. and WILKINS, A.L, Efficient Cultures: Exploring the Relationship between Culture and Organizational 

Performance, Administrative Science Quartely. n.28, sept. 1983 

47 KII.MANN, Ralph H. et alli. Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey/Bass Publishers, San Francisco, London, 1985. 
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III- O RELATIVISMO CULTURAL NOS ESTUDOS DAS ORGANIZAÇOES 

Não importa qual seja a definição de cultura que se 

utilize, há um certo consenso que cultura é: (a) algo 

compartilhado pela maioria, se não por todos, os membros de 

um grupo; ( b) algo que os membros mais velhos desse grupo 

procuram transmitir aos mais novos; e (c) algo que estrutura 

nossa percepção de mundo e é responsável, em grande medida, 

pelo nosso comportamento no meio em que vivemos. Assim, se 

cultura é tão importante para se entender o comportamento, e 

mesmo a percepção humana, ela deve estar presente como 

variável que interfere no estudo e na prática 

organizacional. 

Qualquer estudo comparativo de valores humanos deve 

pressupor do pesquisador uma certa dose de relativismo, ou 

ao menos alguma tolerância em relação a valores desviantes. 

O estudioso de cultura organizacional deve estar sempre 

atento para não cair na armadilha do etnocentrisrno, isto é, 

de utilizar corno referencial teórico seu próprio ponto de 

vista. Apesar da dificuldade de se escapar completamente da 

questão do etnocentrismo, já que corno diz Hofstede< 48 > 

"estamos programados, desde cedo, a pensar de uma 

determinada maneira, que é dada pela sociedade em que 

48 HOFSTEDE, Geert. Culture·s Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



vivemos", é importante reconhecer alguns desses programas 

mentais, corno forma de relativizar, ao máximo, estudos 

comparativos de culturas. 

Nesse sentido Steers< 49 > diz que a cultura influencia 

a pesquisa e a prática da Administração de Recursos Humanos 

de três maneiras: (1) Cultura ajuda a definir o problema que 

se pretende estudar, (2) Cultura define geralmente os 

métodos ou abordagens que usamos para estudar e resolver os 

problemas, e (3) Cultura ajuda a definir soluções aceitáveis 

para os problemas em questão. 

A cultura interfere na definição do problema, uma vez 

que o tópico escolhido para ser estudado pode ser relevante 

para urna cultura mas não ter importância alguma para outra. 

46 

Tornando o tópico "absenteismo", o autor apresenta um 

exemplo muito ilustrativo desse problema. Na Itália, onde a 

taxa de absenteisrno se aproxima de 14%, a questão de falta 

no trabalho assume urna dimensão relevante. Porém no Japão, 

onde essa taxa não chega a 1%, o problema torna-se 

insignificante, não merecendo urna atenção maior. Além disso, 

a maneira corno cada cultura compreende os termos empregados 

já faz com que a definição do problema seja diferente de um 

pais para outro. 

49 STEERS, Richard M. The Cultural lmperative in HRM research, Research in Personel and Human Resources Management, 

Suppl.l, 1989. 
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A cultura também influencia o método utilizado para 

resolver problemas nas organizações. Quando se discute a 

questão da participação do trabalhador no processo de tomada 

de decisões, a maneira como tal problema se apresenta varia 

fortemente de uma cultura para outra. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, essa questão surge geralmente com receio por 

parte dos dirigentes, que tem medo de perder o comando nas 

decisões da empresa. Ali, o problema se constitui então em 

se deve-se ou não permitir a participação dos trabalhadores 

em decisões importantes, e em que medida isso deve ser 

feito. Já nos paises da Europa Ocidental, a~participação é 

vista como um direito do trabalhador, e ainda reforçadas por 

leis federais que garantem a existência de conselhos de 

trabalhadores. Contrastando com essa maneira de encarar o 

problema encontramos, no outro extremo, paises como a India 

ou o Pasquistão, onde a questão é raramente discutida, uma 

vez que a tomada de decisão é claramente sentida como uma 

responsabilidade do dirigente que, se não for capaz de 

executá-la, deverá ser removido do cargo(SO). 

50 ver STEERS, Richard M. The Cultural lmperative in HRM research, Research in Personel and Human Resources 

Management, Suppl.l, 1989. 



Finalmente, a solução de um problema, é muitas vezes 

definida pela 

sistema 

cultura. Diversas pesquisas têm demonstrado 

de compensação por mérito do trabalhador que o 

(merit compensation), ou programas de pagamento por 
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desempenho (pay for performance programe) podem ter uma 

grande influência no nivel de performance individual, ou de 

pequenos grupos da organização. No entanto, uma tentativa de 

utilizar tal técnica numa industria na China ( 51 ) fracassou 

rapidamente. Isso porque, num pais que enfatiza muito a 

questão da igualdade, tal programa expressa, claramente, 

diferenças individuais. Como resultado, a fábrica chinesa 

concedeu bônus a aproximadamente 90% de todos seus 

empregados, fazendo com que o valor do incentivo se 

perdesse, antes mesmo de ser implementado. 

Diante da atual tendência de internacionalização dos 

negócios, as diferenças culturais devem, portanto, ser 

respeitadas, no momento de se implementar politicas ou 

programas de RH. Caso contrário, corre-se o risco de tais 

programas não surtirem resultado algum, ou ainda pior, de 

provocarem conseqüências indesejáveis para a organização. 

51 Ver Houwink, W. (1987). Personal Comunication. 
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III.l- A Hipótese da Convergência X Divergência Cultural 

Como já mencionamos no inicio deste trabalho, o recente 

interesse do tema Cultura Organizacional nos estudos das 

organizações se deve, em grande parte, ao ganho de 

produtividade e competitividade da industria japonesa junto 

com o declinio da industria norte-americana. Tal fato se 

evidencia ainda mais na industria automobilistica, onde os 

japoneses vêm ganhando espaço inegável. 

Vimos também que explicações mais comuns para tal 

situação estão geralmente relacionadas a aspectos das 

culturas desses paises. Busca-se incessantemente trazer 

técnicas e estratégias administrativas japonesas para o 

ocidente como forma de tentar melhorar a eficiência das 

empresas. 

Diz-se que os japoneses são especialistas em copiar 

produtos do ocidente, melhorando-os e aperfeiçoando-os. Em 

contrapartida, os ocidentais (particularamente os 

americanos), procuram importar do Japão, tecnologias de 

administração e gestão interna, bem como, estratégias de 

negócios e marketing. Parece-nos, no entanto, que se os 

japoneses têm, geralmente, sido bem sucedidos em sua tarefa, 

o mesmo não ocorre com os ocidentais. Como foi bem observado 

por Tavares( 52 ): 

52 TAVARES, Maria das Graças de Pinho, Cultura Organizacional: Uma abordagem Antropológica da Mudanca - Rio de 

Janeiro, Qualitymark, 1991. 
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"no caso japonês, no processo de cópia há um 

melhoramento e avanço do produto; já na cópia 

ocidental do modelo de gestão empresarial 

japonês, os resultados obtidos dificilmente 

chegam perto do que se observa em sua origem". 

Quando se busca inspiração no modelo japonês de 

administração, depara-se claramente com a necessidade de 

mudança da cultura das organizações, para tentar incorporar 
/ 

aqueles elementos identificados e entendidos como 

responsáveis pelos bons resultados obtidos pelo oriente. 

Mas, seria possivel importar o "sistema-, administrativo 

japonês", ou qualquer sistema administrativo especifico, 

para uma outra nação, como se importa qualquer pacote 

tecnológico? 

A discussão dessa questão é um ponto crucial em todo o 

desenvolvimento do nosso trabalho, e se estamos insistindo 

em mencionar o caso japonês, é simplesmente porque este é, 

claramente, o mais saliente da atualidade. 

Na medida em que se intensifica a internacionalização 

nos negócios, o debate de como as culturas nacionais e 

regionais se relacionam com o estilo administrativo-

gerencial também se eleva. Hofstede( 53 > procura mostrar que 

o tema da influência da cultura nacional, na forma de 

53 HOFSTEDE.Geert. The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of international Business Studies XIV.2 (1983): 

pg 75-90. 



administração empregada, vem ganhando importância 

significativa apenas recentemente. De acordo com o autor: 

"Vinte, ou mesmo 10 anos atrás, a existência 

de uma correlação entre cultura nacional e 

administração estava longe de ser óbvia para 

muitos e, ainda hoje, pode não ser óbvia para 

alguns. Nos anos 50 e 60, a crença dominante, 

pelo menos na Europa e Estados Unidos, era que 

a administração fosse algo universal". 

51 

Essa concepção, ou modo de pensar, conhecida como a 

hipótese da convergência, pregava que haviam principies de 

administração que deviam ser seguidos independentemente do 

contexto cultural ou local em questão. Se algum pais se 

desviasse desses principies, na prática administrativa, 

seria momento de 11 corrigi-los 11
• Assim teriamos no futuro 

práticas administrativas cada vez mais próximas uma das 

outras, o que tornaria as sociedades cada vez mais 

parecidas. 

Na década de 70, 

enfrequecendo à medida 

a hipótese da convergência foi se 

em que as diferenças nacionais e 

regionais não diminuiam, mas se tornavam cada vez mais 

acentuadas. Algumas instituições supranacionais- como é o 

caso do Mercado Comum Europeu- que se formaram, em grande 

medida, a partir da hipótese da convergência passaram a ter 

que reconhecer a questão da diversidade, que influencia não 

apenas estilos de administração, mas afeta também fortemente 

o mercado. 
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Corno nos mostra Key< 54 ), nas vésperas da unificação 

européia de 1992, muito mito tem se criado em torno de seu 

significado real. Analisando o problema sob o ponto de vista 

de estratégias de rnarketing, o autor critica algumas 

afirmações do tipo; "criação de um mercado único de 320 

milhões de pessoas" que levam a crer que o mercado europeu 

será, a partir de 1992, mais homogêneo do que é hoje. 

Segundo ele, a liberação do comércio tem efeito apenas do 

lado do fornecimento, mas não da demanda. A demanda pelos 

diversos produtos varia de acordo com as diferenças nas 

preferências, hábitos, clima cultura,-:- etc, e tais 

diferenças permanecerão inalteradas na Europa após 1992. 

Portanto, segundo o autor, é uma falácia a crença de que a 

simples abertura dos mercados ou a internacionalização nos 

negócios são capazes de provocar, por si só, urna 

homogeneização cultural. Hofstede< 55 ) sutenta que, ao 

contrário, a crescente internacionalização nos negócios faz 

com que as diferenças nacionais se tornem um dos problemas 

mais importantes para a administração- especialmente para a 

administração de organizações rnultinacionais e 

"multiculturais". 

54 KEY, J.A., 1992: Mvths & Realities- Centre for Business Strategy- London Business School. 

55 HOFSTEDE,GeerL The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of international Business Studies XIV.2 (1983}: 

pg 75-90. 
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Há quem defenda, no entanto, a hipótese da formação de 

uma cultura internacional única, no contexto administrativo. 

Um levantamento realizado por Everet< 56 ) sugere que a 

presença massiva de corporações multinacionais, espalhadas 

por todo o mundo, estaria criando uma "international 

managerial culture". 

Essas duas vertentes não são, necessariamente, 

contraditórias. Pode-se dizer que há de fato, como aponta 

Everet ( 57 ), uma tendência mundial para convergência de' 

valores no âmbito administrativo. Isso não significa que 

essa convergência ocorra também a nivel das pessoas. Como 

Hofstede procura mostrar em seu levantamento< 58 >, as 

diferenças entre as pessoas que trabalham nas organizações 

parecem, na realidade, permanecer inalteradas de um pais 

para outro. 

De qualquer maneira, a internacionalização nos negócios 

tem, de fato, provocado um crescente interesse, na teoria e 

na prática, do chamado "Cross-Cultural Management". As 

grandes corporações buscam atingir cada vez mais uma 

competência intercul tural, que pode ser definida, segundo 

Gertsen< 59 ) como "a habilidade de funcionar efetivamente em 

56 EVERETT, James E. et alli. Some Evidence for an lnternational Managerial Culture, Journal of Management Studies. n.19, 

vol.2,1982. 

57 EVERETT, James E. et alli. Some Evidence for an lnternational Managerial Culture, Journal of Management Studies, n.l9, 

vol.2,1982. 

58 Ver HOFSTEDE, Geert. The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of international Business Studies XIV.2 

(1983): pg 75-90. 

59 Gertsen, Martine. "lntercultural Competence and Expatriate", lnternational Journal of Human Resources Management, 

(1990). Nesse trabalho, a autora mostra como o processo de seleção e treinamento de "expatriates" desempenha um papel 



54 

outras culturas". Dentro dessa perspectiva, Moran< 60 )coloca. 

que apesar das dificuldades e desvantagens de se trabalhar 

num grupo rnultinacional, a real efetividade desse grupo ou 

organização será dada justamente pela capacidade de 

utilização da sinergia provocada pela diversidade de 

habilidades e opiniões. 

Concluindo, poderiarnos dizer que as culturas estariam 

convergindo mesmo em alguns aspectos. Há a possibilidade de 

que as organizações estejam se tornando mais parecidas 

internacionalmente, no que diz respeito ao que elas 

produzem, às tecnologias adotadas, e mesmo sistemas de 

gestão empresarial. No entanto, as diferenças nacionais 

existentes entre as pessoas nas organizações permanecem tão 

forte corno sempre forarn(61). 

o trabalho de Hofstede< 62 ) surge corno urna importante 

contribuição para relativizar essas posições, na medida em 

que busca estabelecer traços comuns entre as diversas 

culturas, procurando classificá-las dentro de um mesmo 

parâmetro. Esse autor parte basicamente da idéia de que as 

fundamental para se atingir a competência intercultural. Segundo ela, treinar adequadamente executivos para desempenhar 

suas funções no exterior não significaria apenas informar-lhes a respeito da cultura especmca onde irão atuar, mas também 

mostrar-lhes genéricamente quais as repercursões de se trabalhar numa cultura diferente da deles. 

60 MORAN, Robert T., A Fórmula for Sucess in Multicultural Organizations, Review of lnternational Management, Dec. 1988. 

61 Entre os autores que defendem claramente essa idéia, temos: CHILD, J.D, "Culture, Contigency, and Capitalism in the 

Cross-National Study of Organizations", in Research in Organizational Behavior, LL Cummings and B.M. Staw (eds), Greenwich 

, Conn: JAI Publishers, 1981), Vol 111, pp 303-356, e LAURENT André, ''1he Cross-Cultural Puzzle of lnternational Human 

Resources Management". Human Resources Management, Vol. 25, No 1, pp. 91-102. 

62 HOFSTEDE,Geert. The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of international Business Studies XIV.2 (1983): 

pg 75-90. 
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grandes diferenças regionais e nacionais não tendem a 

convergir para um mesmo ponto, e que por isso mesmo elas 

devem ser consideradas como relevantes em qualquer estudo ou 

prática "Crosscultural". 

III .'2 Relação 

Organizacional. 

entre Cultura Nacional e Cultura 

Se o trabalho do antropólogo de desvendar o que são 

carateristicas culturais de uma nação ---ou região não é 

simples, ainda mais complexa é a tarefa de registrar como 

tais carateristicas influenciam as diversas formas de 

administrar uma organização. 

Apesar de sofrer criticas severas de que seu modelo 

das quatro dimensões culturais seja simplista e superficial, 

o próprio Hofstede< 63 ) coloca que afirmações acerca de 

culturas nacionais, geralmente soam, de fato, de maneira 

simplista. Em suas palavras: 

"Afirmações sobre culturas ou caracteristicas 

nacionais soam como superficialidades e falsas 

generalizações. Há duas razões básicas para isso. 

Primeiro, não há uma linguagem geralmente aceita para 

descrever uma coisa tão complexa como "cultura". Nós 

encontramos o mesmo problema quando queremos 

63 HOFSTEDE,Geert. The Cultural Relativity of Organizational Theory, Journal of international Business Studies XIV.2 (1983): 

pg 75-90. 



descrever 

corremos 

a 

o 

"personalidade" 

risco de estar 

de alguém. Isto é, 

sendo subjetivo e 

superficial. No caso da personalidade, no entanto, a 

psicologia ao menos desenvolveu termos como 

inteligência, nivel de energia, extroversão-

introversão e estabilidade emocional, para mencionar 

algumas expressões que são de entendimento geral. No 

caso de "cultura" , não existe uma linguagem 

cientifica comum." 

Hofstede descreve quatro estratégias~ ou niveis de 

análise disponiveis para estudos comparativos de sociedades, 

que podem ser resumidas no quadro abaixo: 
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- Relacionados a 
niveis micro da 
sociedade. 

- Cultura como 
caixas pretas 

- Relacionados a 
variáveis eco-
lógicas entre 
as sociedades 

FOCALIZA 
SIMILARIDADES 
ENTRE AS 
SOCIEDADES 

( 1 ) Prova a 
salidade de 
nivel micro 
(ex:taxa de 

uni ver-
leis a 

suici-
dio) 

( 3) Determina tipos 
ou subgrupos de 
sociedades 

Quadro adaptado de Hofstede (1980) pp.35 

FOCALIZA 
DIFERENÇAS 
ENTRE AS 
SOCIEDADES 

( 2 ) Ilustra 
unicidade de 
sociedade. 

( 4 ) Determina 
mensões das 
sociedades e 
leis a nivel 
macro. 
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a 
cada 

di-

Segundo o autor, a primeira perspectiva seria a mais 

suceptivel ao etnocentrismo. As segundas e terceiras 

estariam mais relacionadas a visões policentristas de 

cultura. Enquanto que a quarta abordagem se relacionaria 

mais a uma visão geocêntrica da sociedade. Essas 

perspectivas de cultura serão discutidas mais detalhadamente 

no tópico III.4. 

Na medida em que Hofstede trata de dimensões de 

culturas nacionais, ele estaria, segundo ele próprio, 

adotando claramente uma perspectiva geocêntrica. Para o 

autor, o número de sociedades estudadas (quarenta) é 

suficientemente grande para incluir diferenças e 

similaridades dentro de uma visão geocêntrica. 
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o modelo comparativo de culturas proposto por Hofstede 

tem, obviamente, suas limitações. Em primeiro lugar, sabemos 

que há grandes diferenças individuais dentro de uma mesma . 

nação, o que nos impede de fazer afirmações acerca de 

indivíduos, sem correr o risco de esteriotipar, somente 

porque são originários de um determinado país. Além disso, é 

difícil dizermos quais as variáveis de cultura que são 

importantes e comuns para todas as nações quando queremos 

desenvolver uma análise comparativa. Finalmente, devemos 

estar conscientes que a analise de culturas é 

primordialmente uma análise qualitativa, que só pode ser 

compreendida quantitativamente, em termos gráficos, enquanto 

uma simplificação que facilita a análise. 

Devemos portanto ter em mente que o quadro desenvolvido 

por Hofstede será utilizado nesse trabalho, apenas como 

ponto de partida para justificar uma de nossas hipóteses 

iniciais, de que as culturas brasileiras e escandinavas se 

encontram em parâmetros opostos. O trabalho de desvendamento 

de cultura na organização, no entanto, deve ser feito de 

maneira bastante aberta e cuidadosa, permitindo que ela se 

apresente da maneira como ela é, e não através de possíveis 

estereótipos. 
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III.3 - Uma análise comparativa de cultura: 

O Modelo das quatro dimensões de Hofstede 

Alguns trabalhos recentes têm buscado caracterizar 

traços de cultura de acordo com as nacionalidades, e como 

tais traços influenciam a maneira de pensar a organização na 

teoria e na prática. Nesse sentido o trabalho de 

Hofstede< 64 ) surge como um dos m·ais expressivos. Para uma 

melhor compreensão e uma padronização das diferenças 

culturais, o autor sugere um esquema que~ classifica as 

culturas em termos de quatro dimensões: 

- Distância de Poder (Power Distance) 

- Precaução a incertezas (Uncertainty Avoidance) 

- Individualismo X Coletivismo 

- Masculinidade X Feminilidade 

Segundo o autor, a compreensão da organização em termos 

deste padrão de referência indica que a organização, na 

teoria e na prática, só pode ser compreendida em termos 

relativos, e nunca em termos absolutos. A conseqüência disso 

seria que muitas vezes a teoria desenvolvida num determinado 

pais não pode ser aplicada a outros sem alguma forma de 

adaptação. 

64 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



a) Distância de Poder (Power Distance) 

Por Distância de Poder o autor compreende desigualdades 

que ocorram basicamente na área de prestigio social, riqueza 

e poder. Para o autor, as desigualdades de poder dentro de 

qualquer organização- explicitada em parte pela hierarquia 

organizacional- são inevitáveis, e mesmo funcionais. O que 

varia, de fato, é o grau e mesmo a forma como ela ocorre. 

Aqui não devemos nos preocupar com as diversas 

definições e conotações existentes no termo "Poder". Vale 

lembrar, no entanto, que no modelo weberiano de burocracia 

ideal, essa surge, entre outros motivos, com a função de 

proteger e justificar as diferentes posições de poder nas 

organizações. 
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Para que se possa ter uma medida de como esse "indice" 

varia, o pesquisador buscou levantar questões genéricas 

relativas a estilos de liderança, a maneira como são tomadas 

as decisões, ao "receio" que os subordinados sentem em 

discordar de seus chefes, e mesmo à forma como esses mesmos 

subordinados idealizam seus chefes. 
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É interessante observar como essa dimensão está 

diretamente relacionada a questões como liderança 

autocrática x liderança democrática e mesmo a questão do 

participacionismo no processo decisório. Como poderemos 

observar no Grâfico III.l, enquanto o Brasil apresenta uma 

distância de poder extremamente alta, a Dinamarca se 

encontra numa posição de baixissima distância de poder. 

Isso estaria indicando uma situação claramente mais 

propicia para uma liderança democrática e um maior 

participacionismo no ambiente dinamarquês do que no contexto 

organizacional brasileiro. A grande Distância de Poder que 

há no Brasil, mostrada nesse levantamento, estaria de 

pleno acordo com alguns estudos da cultura brasileira. Entre 

esses estudos, deve ser enfatizada a idéia do "você sabe 

com quem está falando" muito bem colocada por DaMatta< 65 > f 

que será discutida mais detalhadamente no Capitulo 4. 

Hofstede< 66 > resume genericamente as conotações que 

podem ter as sociedades que apresentam alta e baixa 

distância de poder da seguinte forma: 

65 DAMA TIA, Roberto. Carnavais.Malandros e Heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro, Ed. Guanabara, R.J,1990. 

66 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



Países com Baixa 
Distância de Poder 

- Pais colocam menor 
ênfase na obediência 
das crianças 

- Estudantes dão alto 
valor para independência 

- Atitudes autoritárias 
em estudantes é uma ques
tão de personalidade 

- Dirigentes tendem a 
tomar decisões após 
consultarem seus 
subordinados 

- Maior percepção da 
ética no trabalho; 
maior discrença no 
fato de que as pessoas 
desgostam de seus 
trabalhos 

- Preferência dos su
bordinados por estilos 
de tomadas de decisões 
mais consultiva. 

- Dirigentes gostam de 
se apresentarem como 
práticos e sistemáticos; 
admitem necessidade de 
apoio. 

- Empregados são menos 
temerosos de discorda
rem de seus chefes 

- Empregados demons
tram maior cooperação 

- Dirigentes são vis
tos como mostrando maior 
consideração 

Países com Alta 
Distância de Poder 

- Pais colocam grande 
ênfase na obediência 
das crianças 

Estudantes dão alto 
valor para conformidade 

- Estudantes apresentam 
atitudes autoritárias 
como norma 

- Dirigentes tendem a 
tomar decisões de forma 
autocrática e paternalista 

- Menor percepção da ética 
no trabalho; maior crença 
no fato de que as pessoas 
desgostam de seus trabalhos 

- Preferência dos subor
dinados por tomadas de de
cisões mais autocrática e 
paternalista. 

- Dirigentes gostam de se 
apresentarem como tomadores 
de decisões benevolentes 

- Empregados temem mais 
frequentemente entrar em 
disacordo com seus chefes 

- Empregados são mais re
lutantes em confiarem uns 
nos outros 

- Dirigentes são vistos 
como mostrando menor con
sideração. 
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Adaptado de Hofstede Gueert, Culture's Consequences fig 3.6, 
pg 92. 



É interessante notar que especificamente relacionado à 

cultura brasileira Hofstede cita um trabalho< 67 ), em que a 

baixa confiança interpessoal e pouca cooperação entre os 

subordinados das empresas foram encontrados em paises como 

Argentina, Brasil, Uruguai e Filipinas. No entanto, devemos 

lembrar, pelo menos no que se refere ao aspecto politico da 

Distância de Poder, que esse estudo foi realizado num 

periodo de extrema ditadura militar não apenas no Brasil, 

mas também na maioria dos paises latinos americanos. 

67 Ver Negandhi, A. R., & Prasad, S. B. Comparaüve Management. New York: Apleton-Century-Crofts, 1971. 
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b) Precaução à incerteza (Uncertainty Avoidance) 

Situações de extrema incerteza provocam ansiedade 

intolerável diante da qual as sociedades humanas tem 

desenvolvido diferentes maneiras de lidar com o futuro que é 

sempre, em maior ou menor grau, incerto. As diferentes 

formas de lidar com as incertezas pertencem às heranças 

culturais das sociedades, e são transferidas e reforçadas 

por instituições básicas tais como familia, escola, e 

estado. 

Segundo Hofstede< 68 >, o conceito de incerteza é de 

grande importância para a teoria organizacional moderna. 

Isso porque tudo aquilo que são fontes de incertezas

variáveis que não podem ser controladas pela organização-

são geralmente consideradas como variáveis ambientais, 

variáveis que estão em pauta, de uma forma ou de outra, nas 

diferentes abordagens organizacionais. 

Cyert and March ( 69 ) observam muito bem que as 

organizações evitam incertezas de duas maneiras principais. 

Nas palavras dos autores: 

68 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA. and 

London:Sage, 1980. 

69 Cyert,R. M., & March, J. G. A behavioral theory of the firrn. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Halls,1963. 
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"Elas (as organizações) evitam exigências 

provocadas por eventos corretamente 

antecipados num futuro distante, pela 

utilização de decisões de curto-prazo e pelos 

feedbacks por elas trazidos mais do que pela 

espera dos eventos incertos de longo prazo. 

Ou sejaf elas resolvem problemas que as estão 

pressionando ao invés de desenvolver 

estratégias de longo prazo. Além disso, elas 

evitam incertezas através de um ambiente 

supostamente "negociável" . Elas impõe··· planos, 

procedimentos operacionais padronizados, 

tradições industriais, e contratos que 

prevejam e avaliem incertezas". 

Hofstede(?O) afirma que da mesma forma que as 

sociedades humanas se utilizam de tecnologia, leis e 

religiões para tratar com incertezas, as organizações se 

utilizam de tecnologia, papéis e rituais. A tecnologia, 

vista claramente em qualquer processo de automação, cria uma 

previsibilidade a curto e médio prazos, mas nem sempre a 

longo prazo. 

70 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



Para Perrow ( 71 ) , as organizações reduzem suas 

incertezas internas- causada pela irnprevisibilidade dos 

comportamentos de seus membros e acionistas- pela combinação 

de papeis e regras internas. O grande nürnero de papéis e 

regras nas organizações modernas surge corno a essência da 

burocracia. Nas idéias do autor, o fato do excesso de 

burocracia surgir corno um termo pejorativo é mais devido ao 

fato de serem enfatizadas mais as regras ruins do que as 

boas. 

No que se refere aos rituais corno forma de reduzir as 

incertezas, a coisa não é tão simples de-. ser vista. Na 

realidade, os rituais não tornam as realidades mais 

previsiveis mas ajudam a aliviar algumas das pressões da 

incerteza criando pseudocertezas (pseudocertainty) dentro 

das quais os membros das organizações podem continuar 

funcionando. Hofstede< 72 ) cita quatro maneiras pelas quais 

as organizações geralmente utilizam rituais corno maneira de 

amenizar incertezas: 
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Memos e Relatórios que muitas vezes não trazem 

informação alguma no sentido de produzir alguma ação ou 

decisão. 

71 PERROW, C. Complex Organizations: A Criticai Essay. Glenview, IL Scott. Foresman, 1972. 

72 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



- Algumas partes dos sistemas de controle que funcionam 

frequentemente como uma justificação a posteriori para as 

decisões que foram tomadas. Nesse sentido Gambling( 73 > faz 

um paralelo interessante entre sistemas de controle 

financeiro e mágica. 

- Parte considerável do sistema de planejamento. Diante 

de situações 

procuram ser 

crescentes de incerteza, as organizações 

racionais através de planejamentos mais 

metódicos. Ainda que tais planejamentos não funcionem muitas 

vezes, na prática, eles sustentam uma sensação de alivio aos 

administradores e dirigentes que os realizam, dando a 

impressão que 

controladas. 

as 

Nomeação de 

incertezas 

"experts". 

estão, de fato sendo 

Consultores internos ou 
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externos à organização utilizados como especialistas em 

determinadas áreas, e que sejam capazes de transformar. 

incertezas em certezas, são também formas ritualisticas de 

precaução à incerteza utilizadas pela maioria das 

organizações. 

73 GAMBLING, T. "Magic, Accounting and Morale". Accounting Organizations and Society. 1977, 2, 141-151. 
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Resumidamente pode-se comparar os dois extremos da 

seguinte maneira: 

Países com Baixa 
"Uncertainty Avoidance" 

- Niveis de ansiedades mais 
baixos na população. 

- Maior disposição para 
viver o dia-a-dia 

- Menor stress no trabalho 

- Menor resistência emo
cional a mudanças 

- Menor exitação a mudar 
os trabalhadores 

- Lealdade ao empregador 
não é vista como uma 
virtude 

- Preferências dos empre
gados por organizações 
menores 

- Menores "gaps" entre 
as gerações 

- Menor média de idade 
em maiores niveis hierar
quicos 

- Esperança no sucesso 

- Maiores riscos nos 
negócios 

- Normas organizacionais 
podem ser quebradas por 
razões pragmáticas 

- Conflitos nas organizações 
naturais 

Países com Alta 
"Uncertainty Avoidance" 

- Niveis de ansiedades mais 
elevados na população. 

- Maior preocupação com o 
futuro 

- Maior stress no trabalho 

-Maior resistência emocional 
a mudanças 

Tendência a· ficar com os 
mesmos trabalhadores 

- Lealdade ao empregador é 
vista como uma virtude 

- Preferências dos emprega
dos por organizações maiores 

- Maiores "gaps" entre as 
gerações 

- Maior média de idade em 
niveis mais elevados da 
hierarquia 

- Medo de fracasso 

- Menores riscos nos negó
cios 

- Normas organizacionais 
não devem ser quebradas 

- Conflitos nas organizações 
são indesejáveis 



- Otimismo na cidadania como 
forma de controlar as decisões 
politicas 

- Otimismo dos empregados por 
trás das atividades empre
sariais 

- Pessimismo na cidadania 
como forma de controlar as 
decisões politicas 

- Pessimismo dos empregados 
por trás das atividades da 

organização 
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Adaptado de Hofstede Gueert, Culture's Consequences fig 4.2, 
pg 133. 

c) Individualismo x Coletivi·smo 

-:-

Essa terceira dimensão de cultura nacional, proposta 

por Hofstede< 74 ) descreve que tipo de relacionamento ocorre 

entre o individuo e a coletividade numa dada sociedade. O 

indice de Individualismo/Coletivismo na sociedade é, em 

parte, reflexo de como as pessoas vivem juntas. (tribos, 

clãs, núcleos familiares, etc.). Mesmo os pesos e os 

diferentes comportamentos familiares nas diversas sociedades 

são reflexo de como variam os graus de individualismo/ 

coletivismo nelas. 

Numa sociedade qualquer, o grau de individualismo/ 

coletivismo esperados de seus membros, afetará fortemente o 

relacionamento entre o individuo e a organizaçao a qual 

ele(a) pertence. Sociedades mais coletivistas requerem 

maiores dependencias emocionais de seus membros. 

74 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 
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Hofstede< 75 ) observa que, apesar de não se constituir e 

regra geral, paises com alta distancia de poder coincidem 

com altos niveis de coletivismo. Além disso o autor lembra a 

interessante correlação entre o alto nivel de individualismo 

existente nos EUA, e a presente idéia de que esta é urna das. 

causas da "grandeza" do pais. 

Algumas das principais conotações do alto X baixo grau 

de individualismo nos paises estudados podem ser resumidas 

no quadro abaixo: 

Paises com baixo grau 
de individualismo 

- Maior importância de 
provisões da companhia 
(ex: treinamento, condições 
fisicas) 

- Dependência emocional do 
trabalhador na companhia 

- Envolvimento moral com 
a companhia 

- Maior importância atri
buida ao treinamento e uso 
de habilidades no ·trabalho 

- Dirigentes aspiram maior 
conformidade e regularidade 

- Maior importância dos di
rigentes na segurança de 
suas posições 

- Dirigentes endossam 
pontos de vista mais 
"tradicionais", não apoian
do a iniciativa do empregado 
e a atividade de grupo. 

Paises com alto grau 
de individuaíismo 

- Maior importância para 
a vida pessoal do traba
lhador 

- Independência emocional do 
trabalhador na companhia 

- Envolvimento mais calcu
lista com a companhia 

- Maior importância atribui
da na liberdade e desafio no 

trabalho 

- Dirigentes aspiram maior 
liderança e variedade 

- Maior importância dos di
rigentes na autonomia 

- Dirigentes endossam pon
tos de vista modernos, esti
mulando a iniciativa dos em
pregados e a atividade em 
grupo 

75 HOFSTEDE, GeerL Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London: Sage, 1980. 



- Decisões em grupo são 
consideradas melhores que 
decisões individuais 

- Decisões individuais são 
consideradas melhores que 
decisões em grupo 

71 

Adaptado de Hofstede Gueert, Culture's Consequences fig 5.4, 
pg 166. 

A análise estatistica dos dados acerca do indice de 

individualismo nos 40 paises estudados mostram uma relação, 

direta, significativa entre riqueza nacional (PNB per 

capita de 1970) e nivel de individualismo. Além disso, 

outras correlações foram encontradas. Os paises mais frios 

apresentavam, de uma maneira geral, maiores indices de 

individualismo. Este indice era também geralmente maior, na 

medida do tamanho da subsdiaria da HERMES. 

Segundo as conclusões do autor, no lado dos paises 

menos individualistas encontramos a Yugoslávia, com o 

conhecido sistema de "auto-gestão", além de paises como 

·Portugal e Chile onde formas semelhantes de "auto-gestão" 

foram tentadas. No entanto, em paises mais ricos, como 

Japão, Alemanha e principalmente, Suécia também encontramos 

tentativas de organização participativa no trabalho. Isso 

indica que o "nivel de individualismo" relaciona-se com as 

formas de organização no trabalho. Porém não se pode afirmar 

que o individualismo seja explicado exclusivamente pelo 

nivel de riqueza. 
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Indice de Individualismo 

12 

18 

24 + Chile 
+ Yugoslávia 

30 

36 
+Brasil 

42 

48 

55 

61 

67 
+Noru a 

73 +Suécia 

79 

85 
+EUA 

91 +----------------------------------~-----------~-------+ 
100 1000 1960 2900 3830 4760 

Riqueza Nacional (PNB/capita) em US$ 

Fonte: Fig. 5.5; HOFSTEDE, G. - Culture's Consequences 

d) Masculinidade x Feminilidade 

Essa quarta dimensão se refere fundamentalmente às 

maneiras pelas quais as sociedades lidam com a dualidade 

sexual. Em outras palavras, pode-se dizer que ela está 

relacionada com os papéis que são atribuidos aos sexos nas 

diferentes atividades sociais e sociedades. 



A distribuição de papeis sexuais são geralmente 

transferidos e reforçados pelas familias, escolas e também 

pela "midia" . De uma maneira geral, pode-se dizer que o 

padrão predominante de socialização para os homens é mais 

agressivo (assertive), enquanto que para as mulheres ele é 

mais educativo (nurtiring). Assim, Hofstede <76 > diz que há 

uma relação entre as metas organizacionais e as 

possibilidades de carreira para homens e mulheres. 

Exemplificando ele diz que as organizações de negócios 

tendem a ter metas "masculinas" e promoverem mais os homens. 

Já os hospitais teriam metas mais "fernininas"< 77 > e 

promoveriam mais as mulheres. 

Chetwynd and Hartnett ( 78 ) afirmam que "O sistema de 

papeis sexuais é o núcleo de nossas normas culturais". Não é 

simples, no entanto, estabelecer uma relação imediata entre 

sexo e papel desempenhado pelo individuo na sociedade. Para 

Hofstede ( 79 ), apenas alguns aspectos biológicos e aqueles 

mais relacionados à procriação, poderiam explicar algumas 

distribuições de papéis entre homens e mulheres. No entanto, 

podemos verificar nas sociedades ditas avançadas que, cada 

f· 
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76 HOFSTEDE, Geerl Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 

77 Os grifes são do autor .• 
\ 
\ 

78 CHElWYND,J., & HARTNETT, O. (Eds.) The sex role svstem: Psycological and sociological perspectives. London: 

Routledge & Kegan Paul, 1978. 

79 HOFSTEDE, Geert. Culture's Consequences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage. 1980. 



vez mais, a di visão sexual de tarefas deixa de ter tanta 

importância, e comportamentos que anteriormente eram 

atribuidos às mulheres passam a ser desempenhados também 

pelos homens e vice-versa. 

Para Hofstede< 80 ), inclusive, os comportamentos 

considerados como mais adequados para os homens e mulheres 

em cada uma das sociedades são relativamente arbitrários, e 

mediados por normas e tradições culturais. O significado do 

que sejam as sociedades consideradas mais ou menos 

masculinas podem ser resumidas no quadro abaixo: 

Paises com baixo nivel de 
Masculinidade 

- Dirigentes relativamente 
menos interessados em lide
rança, independência e 
alto-realização. 

- Crenças nas decisões to
madas em grupos 

.. 

Paises com alto nivel de 
Masculinidade 

- Dirigentes têm liderança, 
independência e alto
realização como um ideal 
a ser atingido 

- Crenças em tomadores de 
decisões independentes 
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- Menor alcance de motivação - Maior alcance de motivação 

- Realização definida em 
termos de contatos humanos 
e ambientes de vida 

- o trabalho é menos central 
na vida das pessoas 

- Pessoas preferem jornadas 
de trabalho mais curtas a 
maiores salários 

- Realização definida em 
termos de reconhecimento e 
riqueza 

- o trabalho é mais central 
na vida das pessoas 

- Pessoas preferem maiores 
salários a jornadas de tra
balho mais curtas 

' 'o 

80 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. \ 
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- Interferencia da companhia 
na vida privada é rejeitada 

- Maior papel social atribui
do a outras instituições do 
que a coorporação 

- Menor "stress" no trabalho 

- Teoria "X" é fortemente re
jeitada 

- Menor ou nenhuma diferença 
de valores nos homens e mu
lheres nos mesmos cargos 

- Interferência da companhia 
na vida privada é aceita 

- Maior papel social atri
buido a coorporação 

- Maior "stress" no trabalho 

- Teoria "X" (trabalhado
res não gostam de seus tra
balhos) encontra algum apoio 

- Maior diferença de valores 
entre homens e mulheres nos 
mesmos cargos 

Adaptado de Hofstede Gueert, Culture's Conseq~ences fig 6.3, 
pg 200. 
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Apresentamos a seguir os resultados obtidos por 

Hofstede, mostrando graficamente a posição do Brasil em 

relação aos paises escandinavos (Dinamarca, Suécia, Noruega) 

nas dimensões por ele propostas. 
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Gráfico III.l: Distancia de Poder x Individualismo 

12 

20 

28 

36 

54 (baixa) 

62 Finlandia * 

* Noruega 
70 * Suécia 

* Dinamarca 
78 

11 26 44 

Individualismo 
(baixo) 

* Brazil 

Distancia de Poder 
------------------------------

(alta) 

(alto) 

61 77 94 

Gráfico III.2: Distancia de Poder x Precaução a Incerteza 

8 Precaução a Incerteza 
(fraca) 

16 

24 * Dinamarca 

32 * Suécia 

40 

48 * Noruega Distancia de Poder 
------------------------

56 (baixa) (alta) 
Finlandia * 

64 

72 
* Brazil ·~ 

' 
80 

(forte) 
. ....-·-:\ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Gráfico III.3: Masculinidade-Feminilidade X Precaução a 
Incerteza 
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O interesse no estudo das empresas escandinavas se 

justifica também pelo contraste e um melhor delineamento 

entre as culturas escandinavas e a brasileira. O estudo de 

Hofstede indica que nas quatro principai~ dimensões por ele 

propostas essas culturas se situariam invariavelmente em 

parâmetros opostos. 

Os conceitos na Teoria Organizacional, e a forma de 

aplicá-los à realidade prática são assim altamente afetados 

pelas caracteristicas de uma sociedade que impõe aos seus 

membros um conjunto de significados para interpretar a 

própria organização e agir sobre ela. 
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Aqui não estaremos preocupados em explicar o significado 

preciso de cada urna das dimensões propostas por Hofstede, 

mas apenas exemplificar corno estas poderiam afetar 

fundamentalmente a formulação e aplicação de problemas 

organizacionais. O autor, através de um levantamento 

realizado em cinquenta paises, mostra corno a cultura 

americana se apresenta apenas corno urna dentre várias outras 

possiveis. No entanto, a literatura da Teoria Organizacional 

é escrita na sua grande maioria por autores americanos o que 

leva inevitavelmente a um viés na compreensão do conceito 

que queremos entender. •. 

Se tornarmos, por exemplo, o alto grau de individualismo 

na sociedade americana, poderemos constatar que a literatura 

por ela produzida a respeito de motivação no trabalho, 

enfatiza, antes de mais nada, status social e auto-

realização do individuo no trabalho. Dentro desse quadro, 

podemos nos perguntar corno tais modelos de rnoti v ação se 

enquadrariam em sociedades consideradas mais coletivistas, 

onde a realização do grupo teria um peso significativamente 

maior do que na primeira. 

A literatura referente à participação no trabalho, nos 

E.U.A., onde a distância de poder é moderadamente alta, 

levanta a questão da participação ou não do subalterno no 

processo de tornada de decisão. Em paises com alta distância 

de poder, onde,· de acordo com a pesquisa, se enquadrariam a 

maioria dos paises subdesenvolvidos onde a participação nem 

sempre é desejada pelo subalterno, que na maioria das vezes 
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prefere nem participar do processo decisório. Com isto não 

queremos defender o discurso de boa parte do empresariado 

brasileiro que prega a não participação do empregado devido 

à sua incapacidade ou desinteresse nas decisões da empresa, 

mas apenas apontar urna tendência que pode ser observada em 

diversas organizações brasileiras: a de "jogar" o problema 

ao superior, devido ao medo de assumir riscos. 

O trabalho desenvolvido por Amado e Brasil(Bl) indica, 

de fato, urna discrepância entre autoridade e 

responsabilidade, que pode ser interpretada no sentido de 

delegação de responsabilidade aos superiores no que se 

refere a problemas e, ao mesmo tempo, intensa necessidade de 

manter a autoridade sobre os subalternos. 

Por outro lado, de acordo com este mesmo levantamento, 

nos paises escandinavos onde, de urna maneira geral, a 

distância de poder é relativamente baixa, a questão da 

participação no processo decisório já é tornada 

implicitamente corno certa. 

Voltando à idéia central deste projeto que ser1a a de 

estabelecer urna correlação entre cultura nacional/regional e 

cultura organizacional, ternos agora um quadro teórico que 

poderá nos auxiliar bastante neste sentido. Num outro 

livro organizado por Hofstede< 82 > e escrito por diversos 

autores europeus, subdivide-se o continente europeu em cinco 

81 AMADO, Gilles and BRASIL. Vinagre. The Brazilian Organizational Context: The Brazilian "Jeitinho". 

J 
82 HOFSTEDE, Geert and KASSEM, M.S., European Contributions to organizational theorv. Van Gorcum, Assem, 1978. 
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regiões básicas onde poder-se-ia observar diferentes estilos 

gerenciais, assim corno diferentes ternas e perspectivas 

abordadas dentro da teoria organizacional. Este livro pode 

ter utilidade para este estudo, urna vez em que reconhece os 

paises nórdicos ou escandinavos corno um grupo com 

caracteristicas própria que o distingue de outros grupos. 

Dessa maneira, tenta-se estabelecer o que seria relevante 

para a teoria organizacional na escandinavia, bem corno o que 

se poderia chamar de um estilo escandinavo de gerenciamento. 
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III.4- Administração Intercultural 

Como vimos no inicio deste terceiro capitulo, a 

internacionalização dos negócios tem criado um grande 

interesse pela administração intercultural (Cross-cultural

management) e também provocado um crescente número de 

estudos a respeito das corporações multiculturais. As 

diferentes posturas que uma multinacional pode utilizar ao 

operar no exterior são etnocentrismo, policentrismo e 

geocentrismo. 
.. 

Se entendermos cultura da organização em um sentido 

mais estrito, podemos verificar que seus elementos 

originários estão fortemente relacionados à mentalidade de 

seus fundadores, na medida em que são estes quem formularão 

a missão central, os objetivos, meios, 

estratégias da organização. Se pensarmos 

organizacional num sentido mais amplo 

critérios e 

porém cultura 

será possivel 

identificar elementos de cultura bastante semelhantes entre 

as empresas de uma mesma nação. 
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Devemos nos lembrar que a mentalidade< 83 > dos 

dirigentes é diretamente influenciada pela cultura e 

contexto dos quais eles são produtos. Além disso, é 

importante realçar que mesmo dentro de uma cultura existem 

subcul turas que podem ser pensadas em termos de classes 

sociais e profissionais. Nesse sentido podemos nos referir a 

cultura gerencial ou a cultura dos dirigentes de um 

determinado pais ou grupo. 

Ter ou Ser Cultura 

Uma discussão relevante dentro da abordagem de cultura 

organizacional, é se a organização é uma cultura, ou se ela 

tem cultura. Essa diferenciação entre ser ou ter cultura 

pode ser entendida a nivel de conceitualização de cultura 

organizacional, mas também em termos da análise que se 

pretende fazer. 

Em termos de conceitualização de Cultura 

Organizacional, o artigo de Smircich< 84 > nos permite 

entender de maneira mais clara o significado da organização 

como tendo ou sendo cultura. Segundo a autora, as abordagens 

que pensam a cultura como uma variavel independente, que 

83 Por mentalidade, estamos nos referindo à definição de Hofstede de Cultura como "programas mentais", que estão desde 

cedo na cabeça dos individues, é transmitido de geração para geração, e regulamenta o comportamento dos individuas dentro 

de um grupo ou uma nação. 

84 SMIRCICH, Unda, Concepts of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quartely, 28, sepl 1983. 
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afeta os diversos aspectos organizacionais, são geralmente 

utilizadas em análises comparativas das organizações. Tais 

abordagens, consideram a organização submersa num contexto 

cultural mais amplo, que envolve crenças e ideologias da 

sociedade, e que afetam a organização em suas varias áreas. 

Há, por outro lado, aquelas abordagens de cultura 

corporativa, que tratam a organização como sendo cultura, 

isto é, pensam a cultura como uma variável interna. Para os 

autores que analisam cultura dessa maneira, as organizações 

são, por si próprias, produtoras de cultura. Nesse sentido, 

as organizações são instrumentos sociais que;· da mesma forma 

que produzem bens e serviços, produzem também artefatos 

culturais tais como rituais, lendas e cerimonias. 

No primeiro caso 6 contexto cultural está, de alguma 

forma, fora da organização e influenciando-a. No segundo o 

contexto cultural é formado internamente a partir das metas, 

sistemas administrativos, sistemas socioculturais, estrutura 

e tecnologia da organização. 

Tal discussão é importante para este trapalho, na 

medida em que estamos utilizando, de uma só vez, ambas as 

perspectivas. Entendemos que a organização é produtora de 

cultura e, ao mesmo tempo, é influenciada 

cultural no qual ela está operando(BS). 

pelo, contexto 
"-; .-~ 

A maneira pela qual uma corporação internacional se 

relaciona com o ambiente no qual opera indica, não 

85 Nesse sentldo é que estaremos preocupados em analisar o que a ISS Sulamericana tem de aspectos dinamarqueses e 

brasileiros e o que é que ela tem de único, enquanto uma Holding filiada a ISS internacional. 



representa apenas uma opção estratégica consciente, mas 

também uma visão de mundo que ela apresenta de uma modo 

geral. Como veremos, o tipo de fusão, que ocorre quando tal 

organização vai operar no exterior indica, entre outras 

coisas, o tipo de posturas, politicas e práticas 

administrativas e operacionais que ela irá adotar. 

Na prática, parece haver uma outra maneira de dizer se 

a organização apenas tem uma cultura ou se ela é uma 

cultura. 

É certo que inicialmente a cultura é fortemente 

influenciada pela mentalidade de seus ~fundadores. No 

entanto, com o passar do tempo as metas e objetivos iniciais 

podem ir se transformando a tal ponto que aquilo que era a 
-

cultura inicial pelo menos em alguns ~spectos mais 

essenciais de sobrevivência- se modifique de maneira 

significativa. Nas Palavras de Schein( 86 >: 

"Na medida em que a organização desenvolve sua 

própria experiência de vida poderá começar a 

modificar as suas premissas originais. Por 

exemplo, uma nova empresa pode começar 

definindo sua missão central como sendo a 

de ganhar uma posição de mercado acima de 

toda concorrência, mas num estágio mais 

avançado de vida descobrir que possui um 

segmento próprio de mercado. Assim, para cada 

86 SCHEIN, Edgar. Orqanizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey Bass, 1986. 
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estágio do ciclo de solução de problemas 

emergirão soluções caracteristica~ da história 

própria daquele grupo; essas soluções, ou meio 

de fazer as coisas, baseadas em premissas 

aprendidas, definirão parte importante da 

cultura do grupo." 

A cultura de uma organizaçao/instituição pode se 
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tornar tão arraigada e cristalizada que podemos dizer que 

tal entidade deixou de apenas "ter" uma cultUra para "ser" 

uma cultura. Isso indica que a organização começou a ter uma 

identidade tão forte que alguns de seus aspectos podem ser 

reconhecidos mundialmente. É impossivel precisar em que 

momento tal transição ocorre pois, obviamente essa passagem 

não se dá de uma hora para outra, mas sim através de um 

processo gradual e bastante lento. O reconhecimento da 

distinção entre "ter" e "ser" cultura, nesse sentido, é 

importante na medida em que indica como os elementos da 

cultura passam, a partir de um certo ponto, a serem 

autônomos, com vida própria, tornando-se dificil identificar 

como foram eles criados. 

Uma entrevista com um diretor de RH da IBM dinamarquesa 

ilustra bem este processo. Quando indagado sobre os motivos 

pelos quais a empresa não dava treinamento intercultural a 

seus "expatriates" (executivos designados para trabalhar em 

subsidiárias no exterior), a resposta foi que a cultura IBM 

era tão forte, e a mesma em todo o mundo, que bastava que o 



funcionário estivesse embuido da cultura IBM, 

necessidade de conhecer a cultura local. 

Como haviamos dito anteriormente, isso 

postura da organização multicultural que 

sem tanta 

reflete uma 

pode ser 

classificada em etnocêntrica, policêntrica e geocêntrica. 

Essas posturas têm sido avaliadas em alguns manuais de 

negócios internacionais, na maioria das vezes, do ponto de 

vista mercadológico, mas podem também ser pensadas a partir 

de um enfoque mais humano, relacionado a cultura e mesmo a 

estratégias organizacionais. 

Postura Etnocêntrica 
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o etnocentrismo é a crença de uma pessoa ou um grupo, 

de que seu próprio grupo é superior aos demais. Tal termo é 

geralmente usado nos negócios internacionais, para designar 

uma companhia ou individuo que, ao trabalhar no exterior, 

acredita que a maneira como ele trabalha no seu pais de 

origem é superior a de outros paises, e assim, muitas vezes, 

adota sua própria postura, ignorando as diferenças 

culturais. 



87 

Postura Policentrista 

o policentrismo implica numa postura oposta ao 

etnocentrismo, que parte da idéia de que o pais que hospeda 

a multinacional conhece melhor- "They know best" ( 87 ), os 

procedimentos a serem tomados nos respectivos paises. O 

policentrismo significaria, por exemplo, que a subsidiaria 

de uma multinacional ao vir operar no Brasil, funcionaria de 

uma maneira "tipicamente brasileira". 

Tal postura levada ao extremo faria com que o 

individuo, ou a organização, ao ir trabalhar no exterior, 

acabaria correndo 

diferenças culturais 

esteriotipadas). 

Postura Geocêntrica 

o risco de ser "esmagadas" pelas 

reais ou imaginárias (ou seja, 

O Geocentrismo está de alguma forma, baseado na 

hipótese da convergência mundial discutida anteriormente. 

Em outras palavras pode-se dizer que grandes organizações 

que operam de forma semelhante nos diversos paises onde 

possuem subsidiárias, adotam uma Postura Geocêntrica. 

87 HOFSTEDE. GeerL Culture's Consequences: lnternational Differences ín Work-Related Values. Beverly Hílls, CA, and 

London: Sage, 1980, pp 273. 



Podemos dizer que organizações que adotam esse tipo de 

postura são organizações que já atingiram um alto grau de 

maturidade e liderança, a nível mundial, e que apesar de 

manter suas filosofias básicas internacionalmente, buscam 

adaptar-se às diferenças regionais e nacionais. 
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IV- Uma Multinacional Escandinava Investindo em Serviços no 

Brasil. 

O Brasil não possui ainda um número de estudos 

suficiente em cultura organizacional para que se possa fazer 

generalizações a respeito do que sejam caracteristicas 

culturais das organizações brasileiras. Devido à enorme 

diversidade regional existente no Brasil, e ainda, à grande 

quantidade de empresas multinacionais aqui instaladas, 

acreditamos ser muito dificil chegar a um~~onsenso do que 

seja a cultura organizacional brasileira; podemos apenas 

estabelecer algumas tendências acerca dessas organizações. 
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De qualquer forma, a questão não é procurar o que é, ou 

o que deva ser o comportamento nas organizações brasileiras. 

Não é possivel traçar o que poderia ser chamado de "um 

estilo brasileiro de administração". Trata-se, antes, de 

analisar históricamente a cultura brasileira- inclusive, e 

principalmente, o contexto atual- e como essa nossa cultura 

se relaciona com alguns valores e padrões de comportamento 

encontrados nas organizações brasileiras. 



Um aspecto relevante na cultura brasileira é a questão 

da miscigenação de raças. Ao contrário do que ocorreu em 

outros paises americanos, aqui no Brasil, a colonização se 

deu através de uma grande miscigenação de raças. Nas 

palavras de Freire< 88 ): 

"O português não só conseguiu vencer as condições 

de clima e de solo desfavoráveis ao 

estabelecimento de europeus nos trópicos, como 

suprir a extrema penúria de gente bra-hca para a 

tarefa colonizadora unindo-se com mulher de cor. 

Pelo intercurso com mulher índia ou negra 

multiplicou-se o colonizador em vigorosa e ductil 

população mestiça, ainda mais adaptávél, que ele 

puro, ao clima tropical". 

Para compreender-se bem a Cultura Brasileira, temos que 

iniciar análise desde o processo como se deu nossa 

colonização, através da leitura das obras clássicas de 

Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, Sérgio Buarque de 

Hollanda em Raizes do Brasil. 
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88 FREIRE. Gilberto. Casa Grande [, Senzala: Formação da Familia Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Ed. 

Record, R.J.,27a edição, 1989. 
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Tem sido dito por diversos estudiosos de que a 

pluralidade representa uma das principais características 

brasileiras. Segundo afirma Serva< 89 >: 

"Qualquer delineamento dos espaços de ação do 

administrador neste pais não poderá prescindir 

do aspecto fundamental da pluralidade, sob 

pena de enveredar pela superficialidade do 

extremo reducionismo e de ignorar que a 

pluralidade é uma característica marcante do 

Brasil". · 

IV.l- Aspectos da Cultura Brasileira 

Numa análise recente da cultura brasileira feita por 

Calligaris, um psicanalista europeu< 90 >, podemos de fato 

constatar dados bastantes reais de nossa cultura. 

O primeiro capítulo do livro já impressiona o leitor 

pelo titulo; "Este pais não presta''. Esta é uma sentença que 

para nós brasileiros já virou senso comum. O que é estranho 

para o autor é justamente o fato da sentença ser afirmada 

com tanta naturalidade pelos próprios brasileiros. Segundo 

ele, dizer que um governo não presta, ou que membros do 

89 SERVA, Mauricio, Contribuições para uma Teoria Organizacional Brasileira. Revista de Administração Pública, 24(2), 

revJabr. 1990. 

90 CALUGARIS, Contardo. Helio Brasil: Notas de um psicanalista europeu viajando ao BrasiL Ed. Escuta, São Paulo, 1991. 



governo não prestam é uma coisa, outra coisa é dizer que a 

sua própria nação não presta - singularidade nossa. 

Com isso o autor está querendo dizer que o que falta 

para nós, brasileiros, é a falta de uma identidade ou 

integração (ou untegração, neologismo usado por Calligaris). 

O que nos faz únicos, para ele, é que somos devoradores 

de "uns"; dai o nome "untegração". Isso relaciona-se não 

apenas com o amálgama conciliatório expresso na idéia do 

processo de miscigenação, para compreender-se o caráter 

conciliador do brasileiro, mas também com o já conhecido 

antropofagismo brasileiro (comer o que há de melhor de cada 

prato). 
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Assim como para desvendar a cultura de uma organização 

devemos recorrer, entre outras coisas, às festividades, 

rituais, celebrações, etc, para se conhecer a cultura de um 

pais, ainda que de forma estereotipada (ou seja; a maneira 

_como os estrangeiros nos vêem), pegamos aqueles aspectos que 

o pais tem de mais conhecidos; que no caso são, por exemplo, 

o Carnaval, o Futebol, e os Malandros. 



DaMatta< 91 ), observa muito bem que: 

"No Brasil, sabemos que o carnaval é uma festa 

muito especial e também uma trapalhada, uma 

confusão, uma bagunça. Um momento onde as 

regras, rotinas e procedimentos são 

modificados, reinando a livre expressão dos 

sentimentos e das emoções, quando todos podem 

se manifestar individualmente". 

De fato, é no carnaval que muitas v·ezes a mulata, 

empregada doméstica, pode desfilar na passarela como 

"rainha". No carnaval há uma inversão/subversão da ordem dos 

papéis sociais do dia a dia, que "esconde" as desigualdades 

sociais existentes no pais. 
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A aparente dualidade do brasileiro em termos raciais 

(branco e negro), parece ocorrer na realidade a ni vel 

triplo: Negro, Branco e Mulato. Como observa DaMatta< 92 ), a 

própria palavra "mulato" vêm de mulo, o animal ambiguo e 

hibrido por excelência, aquele que é incapaz de reproduzir

se por si só, pois é o resultado de tipos genéticos 

altamente diferenciados. Esse é um outro ponto ou marca 

91 DAMA TIA, Roberto. Carnavais,Malandros e Heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro, Ed. Guanabara, R.J, 1990. 

92 DAMA TIA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Ed. Rocco 3a edição, R.J., 1989. 
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registrada quase que mundial a respeito de nosso pais; a 

"mulata brasileira". 

No meio dessa desordem que é o Brasil, que por um lado 

permite e estimula o excesso e a desordem, no carnaval e que 

por outro lado prega disciplina e obediência às leis, como 

ficamos, nós brasileiros? 

As leis aqui possuem flexibilidade e elasticidade para 

quem melhor souber utilizá-la ou "interpretá-la". Assim, os 

brasileiros usam acima de tudo as relações pessoais, 

manifesta na célebre sentença do "Você sabe com quem está 

falando ? " ou escapam através da malandragem com o famoso 

"jeitinho brasileiro". 

94 

Um trecho de DaMatta ( 93 ) reflete bem a situação do 

brasileiro, e vale a pena ser citado. 

"O resultado é um sistema social dividido e 

até mesmo equilibrado entre duas unidades 

básicas o individuo (O sujeito das leis 

uni ver sais que modernizam a sociedade) e a 

pessoa (O sujeito das relações sociais, que 

conduz ao pólo tradicional do sistema) Entre 

os dois, o coração dos brasileiros balança. E 

no meio dos dois, a malandragem, o "jeitinho" 

e o famoso e antipático "sabe com quem está 

93 DAMA TIA, Roberto. O que faz o brasil. Brasil? Ed. Rocco 3a edição, R.J., 1989, pg 95-97. 
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falando?" seriam modos de enfrentar essas 

contradições e paradoxos de modo tipicamente 

brasileiro. Ou seja: fazendo urna mediação 

pessoal entre a lei, a situação onde ela 

deveria aplicar-se e as pessoas nela 

implicadas, de tal sorte que nada se 

modifique, apenas ficando a lei um pouco 

desmoralizada - mas corno ela é insensivel e 

não é gente corno nós, todo mundo fica, corno se 

diz numa boa, e a vida retorna ao seu normal". 

Tanto o chamado "jeitinho brasileiro" corno o "você sabe 

com quem está falando", relacionados com o processo de 

burocratização nas empresas brasileiras, poderão servir como 

base para a análise das tendência organizacionais 

brasileiras. 

IV.2- Tendências verificadas nas Organizações Brasileiras 

Partindo da idéia colocada por DaMatta, acerca do 

"jeitinho" corno ritual do cotidiano brasileiro, Vieira e 

outros( 94 > procuram examinar corno a burocracia (do tipo 

puro, patrimonial ou tropicalista) interage com o Pais do 

Carnaval, seus malandros e heróis sem nenhum caráter. 

94 VIEIRA, C.A, COSTA, F.L. e BARBOSA, L. O., O "Jeitinho" Brasileiro como um Recurso de Poder. Revista de Administração 

Pública, 16(2), abr./jul. 1982. 



Como, por exemplo, a burocracia -um sistema fundado na 

impessoalidade- se adapta numa sociedade como a nossa, onde 

as relações pessoais são um valor dominante? 

Segundo DaMattta< 95 ), no Brasil, a comparação por 

contrastes revela uma dupla possibilidade, mostrando que o 

sistema é dual: de um lado existe o conjunto de relações 

pessoais estruturais, sem as quais ninguém pode existir como 

ser humano completo; de outro, há um sistema legal moderno e 

individualista (ou melhor, fundado no individuo), modelado e 

inspirado na ideologia burguesa. 
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É bastante comum encontrarmos nos compêndios de nossa 

história que no Brasil as instituições politicas precederam 

à formação social. Isso é o mesmo que dizer que: 

"Tivemos Estado antes de ter povo, tivemos 

Fazenda Pública antes de receita ou fato 

gerador, tivemos judiciário antes de demandas 

e contendas próprias de sua esfera". 

O Brasil e a burocracia 

A burocracia do tipo ideal weberiana, já não existe por 

completo nas instituições dos paises do primeiro mundo. Como 

poderia ela funcionar num pais que é apenas uma extensão do 

desenvolvimento do capitalismo europeu? 

95 DAMA TIA, Roberto. Carnavais Malandros e Heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro. Ed. Guanabara, R.J,I990. 
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No artigo publicado por Vieira e Outros< 96 ), são 

destacados · três dados relevantes em nossa cultura que 

influenciam nossas instituições; 

a) Tradição patrimonialista de nossa burocracia; 

b) O esforço de racionalização do sistema e; 

c) A própria singularidade do brasileiro. 

A hipótese de Weber era de que, com o desenvolvimento 

capitalista, a burocracia tenderia a aproximar-se do tipo 

puro e o patrimonialismo tenderia a desaparecer, ou ao menos 

tornar-se residual. 

No entanto, o que ocorre no Brasil, é que o 

patrimonialismo consegue coexistir com o avanço do 

capitalismo no pais. Isso é ainda mais verdadeiro nos órgãos 

públicos, onde já virou senso comum associar a ineficiência 

desses orgãos com o fato deles serem estatizados. A 

privatização seria mesmo a solução? Estaria o empresáriado 

brasileiro realmente preparado para administrar as estatais 

ineficientes? 

Virou também senso comum dizer-se que o empresariado 

brasileiro é super-protegido, e que não está "acostumado" a 

competi ti v idade nem a nivel nacional, nem a nivel 

internacional, que é bastante expressa pela atual bandeira 

do "neoliberalismo". Essa idéia parece decorrer do fato de 

96 VIEIRA, C.A, COSTA, F.L e BARBOSA, LO., O "Jeitinho" Brasileiro como um Recurso de Poder. Revista de Administração 

Pública, 16(2), abr./jul. 1982. 
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termos vivido numa economia 11 fechada 11 às importações, e 

também do nosso Governo sempre ter oferecido subsidies 

para setores supostamente 11 Criticos 11
• 

Essa discussão< 97 ) é sempre muito paradoxal, e não 

pretendemos nos estendermos mais sobre ela. O fato mais 

importante aqui, é o que o Estado empresário penetrou em 

que não são de sua natureza, numa economia capitalista, 

impedindo que se formasse aqui, uma real economia de 

mercado. 

O sistema burocrático puro, como concebido por Weber, 

não comporta considerações a respeito de cor~ origem social, 

relações pessoais, etc. Porém no Brasil, a sociedade 

altamente hierarquizada acaba servindo, segundo DaMatta, 

para compensar e complementar as diferenças sociais básicas. 

A igualdade entre nós é uma falácia do formalismo 

institucional brasileiro. Isso por que a burocracia e o 

sistema de relações pessoais conseguem coexistir aqui em 

nosso pais. 

97 Um livro que discute bastante essa questão, chama-se A Crise do ''Bom Patrão editado por CASTRO, Paulo R., e escrito por 

mais quatro economlstasO tema principal tratado no livro é o delineamento do papel do Estado na economia. 
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As Organizações Brasileiras 

Em um seminário sobre liderança, apresentado em 

1989< 98 ), 30 executivos de diversas organizações, chegaram 

às seguintes conclusões a respeito de como as organizações 

brasileiras são normalmente gerenciadas: 

a) Uma visão geralmente imediatista distingue o 

desempenho gerencial brasileiro, que é dirigido para 

resultados de curto-prazo, enfatizando soluções para 

as crises; 

b) Falta de um planejamento estratégico ejou "gap" 

entre os niveis de direção tática e operacional; 

c) Decisões, centralizadas 

hierarquia com clara 

nos niveis superiores da 

incompatibilidade entre 

responsabilidade e autoridade; 

d) Excessiva hierarquia da estrutura organizacional e 
excessiva segmentação de subsistemas internos sem 

integração. 

e) Sistemas de controle são parcialmente 

caracterizados 

mecanismos de 

como punitivos e 

reforço que ocorrem 

compostos por 

ao acaso e 

dissociam de qualquer processo de feedback. 

f) As negociações ocorrem numa atmosfera onde os 

"vencedores" 

ganham e 

perdem, enquanto que os 

os conflitos principais 

"perdedores" 

nunca são 

98 Ver AMADO. Gilles and BRASIL. Vinagre. The Brazilian Organizational Context: The Brazilian "Jeitinho".pp 4. 



abertamente discutidos. Prevalece a imposição de 

atitudes aos subordinados, e comportamentos 

suavizantes perante os superiores. 

Segundo Freire( 99 ), o sistema de monocultura existente 

no Brasil, apoiado na escravidão e nos latifúndios, onde o 

senhor de engenho ou o cafeicultor era não apenas o 

possuidor de terra, mas também senhor dos homens e mulheres, 

reforçou o continuo autoritarismo e centralização no periodo 

colonial, imperial e mesmo republicano. 

Para DaMatta, a alta hierarquização- parte do processo 

de burocratização- serve para compensar e complementar 

diferenciações básicas, incorporando e identificando cor, 

100 

origem, educação, relações pessoais, etc. A nosso ver isso 

confirma a alta distancia de poder no Brasil, levantada por 

Hofstede(lOO), que é em parte mascarada pela excessiva 

hierarquização. 

O jeitinho é o denominador comum entre plasticidade e 

flexibilidade, base a partir da qual possa se realizar uma 

interpretação da cultura brasileira. 

99 FREIRE. Gilberto. Casa Grande & Senzala: Formação da Familia Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Ed. 

Record, R.J.,27a edição, 1989. 

100 HOFSTEDE. Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London: Sage, 1980, pp 273. 
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Na análise feita por Amado e Brasil ( 101 ), o jeitinho 

fornece a base para a compreensão do que significa "ser 

brasileiro" e ter alguns "insights" a respeito do que seja 

uma tendência para a administração brasileira. No entanto, 

outros fatores- que não o "jeitinho"- devem ser 

considerado numa análise da cultura brasileira. 

Resumidamente podemos dizer que os principais aspectos 

encontrados em nossas organizações são: 

-> Facilidade em determinar fraquezas e dificuldades em 

determinar limites. 

-> Valorização exagerada das posições de direção em 

detrimento às posições técnicas. 

-> Os brasileiros não dependem de sistemas legais para 

resolver seus conflitos; eles os resolvem basicamente 

privilegiando relações pessoais. 

Já foi discutido, que um dos elementos-chaves de 

manutenção da cultura da organização é feito através do 

processo de socialização dos novos funcionários. Três 

estudos de casos realizados em empresas hipermodernas 

brasileiras constataram, nas palavras de Fleury< 102 ) que: 

101 AMADO, Gilles and BRASIL, Vinagre. The Brazilian Organizaüonal Context: The Brazilian "Jeiünho".pp 4. 

102 FLEURY M. T. Leme." Cultura organizacional e estratégias de mudanças: recolocando estas questões no cenário brasileiro 

atual". Revista de Administração, São Paulo, v.26,n.2, p.J-11, abriVjunho 1991. 



"Nos três casos apresentados os autores 

ressaltam o quanto essas práticas de gestão, 

fundamentadas na estabilidade, qualificação, 

beneficios, comunicação, diferem do padrão 

comumente encontrado na maioria das empresas 

brasileiras. Ou seja os empregados deixam de 

ser recursos abundantes, facilmente 

encontrados e substituiveis no mercado, 

passando a ser gerenciados como recursos 

importantes da empresa. 

Nesse contexto, socializar os empregados 

nos padrões básicos da cultura da empresa, de 

modo a recobrir as culturas profissionais e de 

classe é uma das metas (não explicitas) dessas 

modernas práticas de gestão". 
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É interessante notar que essas metas não explicitas das 

organizações modernas brasileiras, se inclui dentre as 

filosofias básicas da ISS. Ou seja, transformar o limpador, 

o segurança, o detetizador, em profissionais relativamente 

qualificados. 



(, .. 

IV.3 - O Que é o "estilo escandinavo de gerenciamento"? 

Está fora do propósito desta dissertação detalhar a 

formação cultural da Escandinavia ou mesmo da Dinamarca. A 

realidade socio-econômica atual é que esses países (Suécia, 

Noruega e Dinamarca) estão nas primeiras posições no ranking 

relativo à qualidade de vida e renda per capita. 

O regime de governo dinamarquês- o que ocorre também 

com outros países escandinavos- é que est-e regime é uma 

Monarquia Parlamentarista. A figura da Rainha Margareth, 

parece ser muito mais simbólica/figurativa do que funcional. 

A monarquia parece não ser ponto de conflito ou discussões 

políticas, mesmo porque a Rainha não tem qualquer poder de 

decisão. 
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Do que pudemos presenciar das eleições de 1990, na 

Dinamarca, o maior conflito parece estar relacionado ao 

continuismo do "Wellfare State" . Se por um lado, o Estado 

cobra impostos bastante altos tanto sobre os produtos, 

quanto sobre os rendimentos pessoais, por outro lado esse 

mesmo estado retorna aos indivíduos altos beneficios 

sociais, tais como: salários-desemprego, escolaridade de boa 

qualidade e gratuita a todos, além de assistência médico 

hospitalar administrada pelo Estado de maneira eficiente. 



o "Wellfare State" ou a social-democracia dos paises 

escandinavos, que parece propiciar o bem estar social, tem 

também seus oponentes. Se por um lado a riqueza é bem 

distribuida, parece haver uma indignação daqueles que 

trabalham para sustentar os "desempregados". 

Dizer que a Dinamarca representa bem o que seja a 

escandinavia parece ser o mesmo que dizer que o Brasil 

expressa bem o que é a América Latina. No entanto, apesar 

104 

da profunda homogeneidade cultural dos escandinavos ~/~t~ 

incomparavelmente maior do que a existente na América

Latina, a Dina'Í-ca possui naturalmente, comà"· se verifica no 

mapa a seguir, suas · características geográficas e 

econômicas próprias. 

Geográficamente a Dinamarca é composta, basicamente, 

por quatro ilhotas que fazem a ponte, por assim dizer, entre 

o que chamamos de Europa Central e Paises Escandinavo. Do 

ponto de vista econômico foi esse é o único pais escandinavo 

a fazer parte do Mercado Comum Europeu. Por essa razão, 

podemos pensar que a economia dinamarquesa foi a que mais se 

aproximou do capitalismo clássico europeu. 
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EURDPE 

Num artigo publicado por Zemke< 103 >, o autor não cansa 

de tecer elogios a "administração escandinava". Para ele, 

o novo estilo escandinavo tem arrasado varias verdades 

administrativas tradicionalmente aceitas. Enquanto as firmas 

inglesas, japonesas, e americanas continuam taticamente 

concentradas em negócios tradicionais, bancos, linhas 

aéreas, e outras firmas, Os Escandinavos prestam uma 

qualidade de serviço que a maioria das companhias americanas 

apenas sonham em fazer. 

Bo Hedberg, CEO of Stockoholm -based Swedish Federetion 

of Saving banks, observando as condições de trabalho 

americana em meados dos anos 70, relata: 

103 ZEMKE, Ron. Scandinavian Management- a look at our future? Management Review, july, 1988. 



"Eu fiquei surpreso que, na America, termos 

como administração participativa democracia 

industrial, fossem 

mesmo 

carregadas 

tempo na 

tão 

Suécia, negativamente. Ao 

esperanças para 

participação do 

forte". 

um poder construtivo da 

trabalhador era bastante 

106 
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A cooperação que caracterizou o estilo escandinavo de 

administração cresceu no pós-guerra. A tradição do 

individualismo duro é temperada pela união das familias e 

comunidade. Esses valores conduzidos pela democracia 

industrial para dentro do local de trabalho levam à 

aplicação prática de um traço humanizado do socialismo 

democrático. Uma geração educada com esses valores está 

tomando agora a rédea da administração escandinava. 

Hoje, métodos administrativos partem de uma perspectiva 

de respeito à dignidade individual e conti'ibuição pessoal 

para o bem-estar do grupo. Usando esta orientação, 

companhias escandinavas- especialmente no setor de serviços, 

o mais emergente do nosso século- parecem ter desenvolvido 

uma vantagem sobre seus competidores internacionais. 

Zemke ( 104 ) observa que apesar das radicais diferenças 

culturais e populacionais Os três paises escandinavos 

totalizam cerca de 20 milhões de habitantes), os 

escandinavos possuem algumas similaridades com os japoneses. 

104 ZEMKE, Ron. Scandinavian Management- a look at our future? Management Review, july, 1988. 



O que os torna semelhantes é o fato de que suas forças 

de trabalho são administradas como recursos finitos. Além 

disso, ambas as economias trabalham a partir de recursos 

fisicos limitados: os japoneses em suas pequenas e 

superpovoadas ilhas, onde muitos materiais devem ser 

trazidos por embarcações e os escandinavos também rodeados 

por agua, com condições climáticas geralmente adversas. 

Devido ao fato de nem a terra nem o trabalho se 

constituirem em recursos exploráveis e realocáveis 

infinitamente, os escandinavos são altamente sensiveis às 

questões dos limites em que devem se prender afim de 

produzir bens com preços competitivos. 

Como os japoneses, seus valores também estão voltados 

para a eficiência, efetividade de custos, e tratam seus 

empregados não como provisórios mas como membros de "longa 

vida" na organização. O que definitivamente não ocorre nos 

EUA. 
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Em visivel contraste com a tradicional administração 

americana que parece assumir que o trabalhador individual é 

preguiçoso, incompetente e desconfiável, que deve ser 

fiscalizado, os escandinavos partem da idéia é tanto 

desejoso, como capaz de fazer um bom trabalho. 

Como observa um professor da N.Y. University: 

"A Suécia é culturalmente super homogênea. Os 

suecos se parecem e se conhecem muito bem uns 

aos outros. Como resultado, eles compartilham 

muitos valores em seus trabalhos." 
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Ele observa também que os escandinavos estão 

acostumados com urna forma de democracia muito mais funcional 

que os americanos, especialmente no ambiente de trabalho. 

Eles esperam e recebem bem a continua participação diária 

nas decisões que lhes dizem respeito ao invés de conceder 

tais decisões a lideres autoritários, ou mesmo delegá-las a 

lideres escolhidos através do voto. 

Pesquisas em estilos de liderança na Europa, tem 

mostrado mui tas constantes em estilos nacionais. Os 

escandinavos são bastante apologéticos sobre~se colocarem em 

posições de liderança. Eles acham que os membros do grupo 

devem ter sempre mais a dizer. 

Também na politica, a homogeneidade está presente. 

Noções corno socialismo tem um significado muito diferente 

para um sueco e um americano. Os americanos geralmente não 

se conhecem muito bem. Eles vêm de backgrounds muito 

diferentes e trabalham no sentido de manter essas 

diferenças. Conseqüentemente, quando falam em dividir a 

riqueza, estão falando em dividi-la com "estranhos". 

Enquanto que, ao contrario, para os escandinavos, 

dividir significa dividir entre tios, tias, primos e 

vizinhos. 

Favorecidos por urna sociedade unida, os dirigentes 

escandinavos 

importância 

americanos. 

se conscientizam 

de satisfazer o 

Trabalhadores 

mais rapidamente 

consumidor, do 

de linha de 

para a 

que os 

produção 
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frequentemente operam em sistemas descentralizados fora do 

controle dos supervisores, e são autorizados (aliás, é o que 

se espera deles) tomar decisões e agir no interesse da 

companhia. Isso porque tais decisões e ações são para o 

interesse do consumidor. 

o Dinamarquês Per Thygesen Poulsen (1987)(10S) estudou 

18 "Sucessful Scandinavian Companies" com o propósito de 

verificar traços comuns encontrados nas Companhias 

estudadas. Segundo ele essas companhias podem ser 

caracterizadas pelos seguintes fatores básicos: 

- Visões mutuas e Cultura. Todas as companbias tinham uma 

idéia clara e bem definida de seus negócios. 

- Elevada guantidade de Serviços. A tecnologia é utilizada 

para satisfazer as necessidades dos clientes. 

- Contato direto com o cliente 

Unidades Autonomas. Cada uma das companhias eram 

subdivididas em unidades pequenas e autônomas. 

- Descentralização. As companhias subsidiária são, em grande 

medida, autônomas. 

Resultados coletivos são compensados. Resultados 

individuais são exceções. 

- Igualdade. Existe uma distância pequena entre a "base" e o 

"topo" da hierarquia. 

- Criatividade e Controle. Criatividade é atingida à nivel 

de todos os trabalhadores. 

105 Não temos os dados completos desse estudo a não ser o nome do Autor; POUL, Per Thygesen. 



Conflito e Consenso. A organização busca formar uma 

comunidade sem necessidade de haver consenso. Ao contrário, 

os conflitos são usados como incentivo para inovação. 

111 
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Jv.4- Fusões Empresariais e Cultura Organizacional 

Como observamos na introdução deste trabalho, a maioria 

das fusões empresariais ocorre basicamente devido à expansão 

de novos mercados, ganho de nova tecnologia/ conhecimento 

ou alocação de capital. Aqui estaremos mais interessados no 

aspecto humano da fusão, ou do que estamos chamando de 

coalizão cultural na organização multinacional. 

Nesse sentido, o artigo de Napier( 106 ), propõe uma 

interessante tipologia descrevendo possÍveis graus de 

interação entre fusões empresariais e problemas relacionados 

a Recursos Humanos. Além disso, o artigo traz uma ampla 

revisão bibliográfica sobre os diversos aspectos da fusão 

empresarial. 

A tipologia proposta pela autora envolve três 

diferentes formas de fusões, às quais ela denomina de 

extensão ( extens ion) , colaborativa (collaborative) e 

retraçada (redesigned). Esses tipos de fusão podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

106 NAPIER, Nancy K. Mergers and Acquisitions, Human Resouurce lssues and Outcomes: a review and sugested typology: 

Joumal of Management Studies 26:3 may 1989. 



113 

- fusão de extensão: casos onde a empresa que está fazendo a 

aquisição, deixa a firma adquirida agir praticamente 

sozinha, mudando pouco ou nada de sua maneira de operar e 

administrar. 

fusão colabora ti v a: (a) Sinergia: quando duas empresas 

juntam funções operacionais e administrativas adquirindo um 

ganho extra de ambas as partes. 

(b) Troca: envolve troca ou transferência 

de conhecimento, tecnologia e outros tãlentos de urna 

companhia para outra. 

- fusão retraçada: implica numa adoção ampla de politicas e 

práticas de urna companhia para outra. 

Napier< 107 ) sugere que as estratégias e práticas de 

Recursos Humanos, na organizaçãorn, variam de acordo com o 

tipo de fusão determinado pelas companhias. Aqui, no 

entanto, não estaremos preocupados tanto em descrever cada 

urna das estratégias e conseqüências, o que iria além da 

nossa proposta. Devemos sim, detalhar um pouco os tipos de 

fusão que parecem ser os mais próximos do nosso estudo de 

caso. 

107 NAPIER, Nancy K. Mergers and Acquisitions, Human Resouurce lssue and Outcomes: a review and sugested typology: 

Journal of Managernent Studies 26:3 may 1989. 
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Como poderá visto no seu "Manual's Instructor", a ISS-

objeto de nosso Estudo de Caso- forma internacionalmente, 

empresas de serviços a partir da compra de empresas que lhe 

pareçam vantajosas, algumas vezes do ponto de vista 

operacional (caso da Wells em São Paulo), outras vezes 

adquire empresas que encontre alguma afinidade cultural 

(caso da Eletrolux Suéca, em Porto Alegre). 

No entanto, ela procura sempre deixar nas empresas que 

adquire, sua marca registrada, "três faixas azuis", que 

indica, segundo Paul Andreassen<10B), a~ qualidade dos 

serviços prestados pela ISS mundialmente. Assim, podemos 

dizer que a forma principal de fusão realizada pela ISS 

implica, num primeiro momento, numa fusão do tipo 

colaborativa, mas parece ter como objetivo final a adoção de 

uma fusão mais do tipo de "redesigned", uma vez que procura 

manter algumas normas e filosofias a nivel mundial. 

Voltando ao estudo de Napier< 109 ), podemos notar que, 

segundo ela, são geralmente nos casos de fusão por 

"colaboração" que podem ocorrer mudanças do time de direção, 

e mesmo redução do "staff" em áreas combinadas. A fusão pode 

afetar também o "turnover" da companhia adquirida. Segundo 

um artigo publicado na Wall Street Journal, por Walsh< 110 ), 

108 Ver "lnstructor's Manual" escrito por Paul Andreassen. 

109 NAPIER. Nancy K. Mergers and Acquisitions, Human Resouurce lssue and Outcomes: a review and sugested typology: 

Journal or Management Studies 26:3 may 1989. 

110 WALSH. J.P. "T op management turnover rollowing mergers and acquisitions". Strategic Management Journal, 9, 173-83. 



os altos dirigentes frequentemente deixam a nova companhia 

depois de três anos da fusão. 

Nos casos em que a autora denomina de "redesigned 

firrns", há urna grande possibilidade de que muitos dirigentes 

deixarão a firma, voluntariamente ou não. o mesmo não ocorre 

em se tratando de fusões de extensão onde o quadro de "top 

managernent" se mantém, muitas vezes o mesmo. Esse seria um 

dos motivos pelos quais, para que se possa manter o quadro 

de dirigentes inalterados, nos casos de fusões "redesigned", 

as empresas participantes da fusão devam apresentar algumas 

similaridades. 

De urna maneira geral, não há um consenso com relação ao 

tempo das mudanças nas politicas de Recursos Humanos. Isso 

parece depender diretamente do tipo de fusão que se deseja. 

Nas fusões de extensão, pelo fato de as modificações serem 

pequenas, elas podem se dar de maneira extremamente rápidas. 

No caso de fusões colaborativas, elas podem variar de 3 a 6 

meses até que se complete o processo. Finalmente em casos de 

"redesigned firms" o processo de fusão pode durar de 12 a 18 

meses, dependendo da "afinidade" existente entre as 

empresas. 
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O que entendemos por afinidade, aqui, inclui todos os 

diversos aspectos organizacionais subentendidos na cultura 



organizacional. Dessa forma, quando a fusão, ocorre a nivel 

internacional, seja através de uma joint-venture, seja 

através de uma simples aquisição do tipo "redesigned", é de 

se esperar que o periodo de adaptação seja ainda mais 

prolongado, e também tanto mais demorado e dificil ele será, 

quanto maior for a "distância cultural" entre o pais sede e 

o pais onde se encontra a subsidiária. 

--
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PARTE II: O ESTUDO DE CASO NUMA EMPRESA DINAMARQUESA DE 

SERVIÇOS- A ISS. 

I- Metodologia Utilizada 

Trabalhamos a partir de duas perspectivas de análise de 

Cultura Organizacional que coincidem com os dois momentos 

deste trabalho e que, a nosso ver, não se opõe entre elas, 

de maneira alguma. 

A primeira delas é a proposta por Schein< 111 >, que 

pensa a Cultura Organizacional a partir dos niveis de 

Cultura. O desvendar a cultura ISS foi ~realizado como 

descrevemos no capitulo II.2. Em outras palavras isso 

significa conhecer o Histórico da ISS, Criações, Objetos, 

Artefatos, Tecnologia, Lay-Out. 

desvendamos o que são os valores 

Num segundo 

(admitidos ou não 

nivel 

e/OU 

estratégias utilizadas para atingir a meta ou missão da ISS, 

para finalmente chegar a buscar a estabelecer algumas 

premissas básicas ou pressupostos inconcientes que os 

funcionários da ISS carregam consigo. 

A partir desse "tradicional" desvendamento da Cultura 

ISS, pudemos ter mais subsidios para levantar o que a ISS 

tem de escandinava, o que ela tem de brasileira, e o que ela 

tem de exclusivo ou único. 

111 SCHEIN, Edgar. Oraanizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey Bass, 1986. Para uma explicação mais 

simples e sistemática, ver FLEURY, M. T. L e FISHER, R. M., Cultura e Poder nas Organizacões, Editora Atlas, 1990. 



Devemos, no entanto, lembrar que em qualquer estudo 

cultural à nivel micro ou macro social, deve sempre partir 

de um modelo ou hipótese aberta que depois pode e deve ser 

remodelado no decorrer do estudo. Nas palavras de 

Gueertz< 112 >: 

"Ninguém começa (ou 

completamente vazio. As 

não deveria começar) 

idéias teóricas não 

aparecem novas a cada estudo; como já disse elas 

são adotadas de outros estudos relacionados, e 

refinadas durante o processo, aplicadas a novos 

problemas interpretativos". 

Histórico da companhia 
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Para a realização da pesquisa necessitamos de relatos de 

dirigentes e fundadores da subsidiaria brasileira, que 

conheciam bem a organização tanto a nivel nacional, como a 

nivel internacional. Documentos e relatórios que mostrem 

opções estratégicas, bem como a missão da empresa, também 

foram de grande utilidade. 

112 GEERTZ, Clilford, A Interpretação das Culturas, Ed. Guanabara, Rio de Janeiro, 1989. 



O organograma, apesar das alterações ocorridas durante 

nosso processo de pesquisa, foi importante para que 

pudéssemos enxergar a organização como um todo, e 

entendermos, estruturalmente, qual a unidade, que estava com 

maior dificuldade de se adaptar aos moldes da ISS. 

Visita às diferentes divisões da companhia 

As visitas tiveram como um dos objetivos a análise do 

layout, arquitetura dos prédios, rotinas de trabalho, 

maneira de se vestir dos funcionários, etc. ~ 

Para que pudéssemos nos aprofundar em questões relativas 

à organizaçao do trabalho, aos valores e filosofia de cada 

unidade foi importante que tivéssemos acesso a entrevistas 

com os membros-chaves de cada unidade, a serem determinados 

a partir da análise do organograma. 

Politicas de Recursos humanos 
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Como sabemos, as politicas de recursos humanos são 

elementos fundamentais para a compreensão da cultura 

organizacional. Assim, foi imprescindivel para o nosso 

trabalho, que houvesse um acompanhamento próximo ao 

Departamento de Recursos Humanos. Nesse aspecto, as 

entrevistas que realizamos dentro do departamento de Pessoal 

foram de importância fundamental. 
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Análise dos documentos 

Já no primeiro contato com a ISS do Brasil, recebemos 

do Presidente o "Instructor's Manual" - um material bastante 

rico em informações necessárias para a nossa pesquisa. 

O "Instructor's Manual" consiste numa entrevista, 

gravada em video e transcrita num caderno, com o Presidente 

Geral da ISS, com sede na Dinamarca. A entrevista diz 

respeito às origens, filosofia, identidade, imagens e 

valores da organização. Ternas corno a missão, estratégia e 

planejamento gerencial também são discutidos aqui. 

Análise de Documentos, Relatórios, Comunicados, Jornais de 

circulação interna e outros objetos (artefatos da cultura). 

Essa parte foi urna das partes mais importantes para o 

nosso estudo. Isso porque urna organização corno a ISS, que 

busca criar urna identidade própria a nivel mundial necessita 

ter meios sofisticados de circulação de informações. De 

fato, vimos muitos materiais de informação e criações para 

dar urna imagem ou identidade para a ISS. 

Entre as criações ISS, podemos citar: 



Instructors Manual, conversation with Paul Andreassen-

recentemente traduzido para a lingua portuguesa, 

Marketing. 

pelo 

- O ISS News, que é publicado semestralmente e distribuido a 

nivel mundial. 

- O ISS News- informativo interno - distribuido apenas a 

nivel nacional. 

- Annual Report, que seria o que muitas empresas brasileiras 

denominam de Relatório de Atividades. 

Os Bonecos ISS, criados 

Marketing, simbolizando os 

rss<113). 

pelo departamento Comercial e 

serviços prestados pelo Grupo 

113 Ver ISS News Informativo interno, Ano IV- n.21- Maio de 1990. 
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II- O Que é, e o que faz a ISS ? 

Nosso primeiro contato com a ISS Sulamericana foi 

conseguido através de um "fax" enviado ao Mr. Harald 

Queseth, "Corporate Planer" da ISS na Dinamarca, informando

o de nosso projeto de pesquisa, e mostrando interesse em 

desenvolvê-la na Holding brasileira, associada à ISS 

internacional. Esse se mostrou interessado pelo tema do 

trabalho, enviando uma carta de recomendação ao Presidente 

da ISS Sulamericana Ltda, Mr. Lars Falbe-Hansen. 

Contatamos assim a ISS Sulamericana, localizada em São 

Paulo, e marcamos um primeiro encontro com o Presidente. A 

partir dessa conversa, já sentimos que haveria boas 

condições de desenvolver o trabalho proposto. O interesse na 

ISS se justifica por ser urna empresa de serviços, sempre 

bastante preocupada em criar internamente, corno nos seus 

negócios, uma identidade ISS internacional. Isso já havia se 

evidenciado desde a leitura do "Annual Report-1989" ao qual 

tivemos acesso, ainda em Copenhagern. Num trecho desse 

"Annual Report" pode-se encontrar a seguinte afirmação: 
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"With the large geographical coverage and the 

many acquisitions in recent years, an 

intensive and uniform trainig program is 

important to create an ISS identity which 

unites different cultural backgrounds, 

experience and education<ll4)". 

Essa proposta de "unificação da identidade ISS" nos fez 

ver que fizemos uma boa opção, ao resolver trabalhar com 

ela. Afinal, o que queremos verificar é, em que medida é 

possivel alcançar essa unificação. E, se ela é mesmo 

possivel, como se dá tal processo ? Essas são algumas das 

principais questões que buscaremos responder ao longo deste 

estudo de caso. 

Sabemos que em qualquer empresa de serviços, os 

recursos humanos representam um fator-chave para se atingir 

qualidade. Também é de se esperar que a qualidade dos 

serviços prestados dependa fortemente dos esforços de 

treinamento e motivação do trabalhador. Tendo uma empresa de 

serviços, como nosso objeto de estudo, sabiamos, desde o 

inicio, que material de pesquisa não iria faltar. Há, no 

entanto, algumas considerações a serem feitas a respeito da 

natureza dos serviços prestados pela ISS. 

114 Com o grande espaço geográfico ocupado, e as muitas aquisições feitas nos anos recentes, um programa de treinamento 

intensivo e uniforme é importante para criar uma identidade ISS que unifique os diferentes "backgrounds" culturais, experiências 

e educação. Annual Reoort ISS 1989, pg. 16. 



Por ser uma companhia primordialmente de serviços de 

segurança e de limpeza, seria de se esperar que a maioria de 

seus funcionários fôsse de baixissima qualificação técnica, 

além de apresentar niveis de instrução bastante reduzidos. A 

maioria deles, chega inclusive a ser analfabetos ou semi

analfabetos. 

Em função da baixa qualificação necessária para 

desempenhar esses serviços de limpeza e segurança, e também 

devido ao "baixo status" que os caracterizam, poder-se-ia 

supor uma rotatividade altissima nesse ramo de atividade, 

principalmente em relação ao pessoal operacional. 

Como sabemos, uma rotatividade muita alta, 

impossibilita a formação de uma cultura mais forte ou 

estruturada. No entanto, 

"administração de valores ou 

contrário de muitas empresas 

ISS. 

como veremos adiante, 

de cultura" parece ser, 

no ramo, fundamental para 

a 

ao 

a 
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II.l - A ISS à nível internacional 

A ISS Sulamericana é uma empresa associada a ISS 

internacional, com sua matriz em Copenhagem, na Dinamarca e 

presta diversos tipos de serviços, em vários paises do 

mundo. Como podemos observar na Tabela 1, excluindo a ISS 

dinamarquesa- onde o grupo preenche toda a área de serviços 

especializados- o Brasil e a Noruega aparecem em segundo 
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lugar, com quase a totalidade de serviços prestados. Isso 

não quer dizer, necessariamente, que a ISS brasileira ocupe, 

mundialmente, em tamanho, a segunda posição. Porém mostra 

que ela vem se diversificando rapidamente no Brasil. 

Não conhecemos as ISSs européias ou norte-americana. No 

entanto, é certo que o tipos de fusões empresariais variam 

de pais para pais, não apenas em termos legais, mas também 

em termos culturais. 

Um bom exemplo disso pode ser encontrado numa aquisição 

feita na Austria( 115 ), onde a construção do prédio procurava 

entrar em harmonia com a cultura austriaca. Nesse caso, a 

chamada ISS Marischka, foi comprada do pai de "Gerald 

Marischka", atual diretor da ISS Marischka, e que se diz um 

"100% ISS company man". É interessante observar que lá, o 

familiar não se contrapõe ao profissional. Alias, pelo 

contrário, pode ser uma ótima estratégia de aquisição. 

115 Ver ISS News, 2, pp. 14-15, 1990. 
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TABELA 1- Países onde a ISS opera X Tipos de serviços. 

SERVIÇOS ISS 

PAíSES I Limpeza! Segurança! Energia! Cantina! Outros I 

Dinamarca X X X X X 

Suécia X X X 

Noruega X X X X 

Finlândia X X X 

Reino Unido X X X X 

Alemanha O c X 
--

Suiça X X X 

Austria X X 

Holanda X X X 

Bélgica X X 

Grécia X X 

Espanha X 

Brasil X X X X 

EUA X 

Fonte: Anual Report ISS - 1989 

Observações: 
- Limpeza -> Inclui serviços de limpeza e manutenção, além 

de, em alguns casos, venda de produtos e maqui 
nas de limpeza. 

- Segurança-> Serviços de segurança e patrulhamento, algumas 
vezes com sistemas de alarme 

- Energia-> Serviços e produtos de energia. 

- Cantina -> Serviços de refeições no cliente. 

- Outros -> Serviços integrados para condomínios,paisagismo. 



II.2 A ISS SULAMERICANA COMERCIAL LTDA. 

O ORGANOGRAMA 

I Adm. & F in. 

Pedro Carlos 
F. Peres 

I 
I 

SERVI I SERVI II 
Andre Ademar 
Jose 

SULAMERICAHA 

Diretor Presidente 
Lars Falbe-Hansen 

Diretor Vice-Pres. 
Pedro Carlos F. Peres 

Diretor Vice-Pres. 
JTS 

Comercial 
& 

Marketing 

I 
ILars Falbe-Hansen I I JTS I 

GRH 

I I 

SECURI MAS TER WELLSYS DARENAS 
J. Vitor SERVICE STH LCL 
V e linho 
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III- O Histórico da ISS desde sua Origem 

A ISS iniciou suas atividades em Copenhagem, em 1901, 

na área de segurança. 

Em 1911 houve uma união de diversas empresas de 

segurança que se juntaram para começar a atuar também na 

área de limpeza. A idéia da limpeza surgiu porque o pessoal 

da segurança saia de seu turno às 6 horas e o expediente 

iniciava às 8 horas. Nesse espaço de tempo as empresas 

ficavam vazias, de forma que podia-se utilizar essas duas 

horas para trabalhar também na limpeza. 

De 1911 até o inicio dos anos 60, a companhia vinha se 

desenvolvendo muito devagar dentro da Dinamarca, até que, em 

1963, o Sr. Paul Andreassen( 116 ), vindo da SAS, introduziu 

métodos, máquinas e equipamentos, criando um grande Know-

how na área de limpeza. Ele foi também o principal 

responsável peia difusão da ISS para o resto do mundo. 

No Brasil, a ISS iniciou suas atividades em 1973, com 

um número aproximado de 700 a 800 funcionários, através da 

compra de urna companhia limpadora- a Continental. Segundo o 

principal responsável e vice-presidente da Servisystem a ISS 

de São Paulo, a Servi I, foi a mãe de todas. Quando a ISS 

veio da Dinamarca para o Brasil, ela veio com a Servisystern. 
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Esse conglomerado que é a ISS, no Brasil, teve sua origem de~ 

crescimento na Servisystem. 

116 O Sr. Paul Andreassen representa, de certa forma, a figura de um herói internacional dentro da ISS Sulamericana, pelo 

menos a nfvel da presidência e gerência. 
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Em 1979, o Sr. Lars, atual presidente da ISS 

Sulamericana, veio para a ISS em São Paulo. Naquela época, a 

ISS se constituía apenas em ISS Servisystem e Darenas. 

Em 1981 houve uma grande reestruturação na ISS 

objetivando seguir os moldes originais da Dinamarca. Foi 

quando o grupo começou também com as novas filiais. Foram 

abertas filiais em Porto Alegre, Rio de Janeiro e interior 

de São Paulo (Campinas, Ribeirão Preto, S.J.dos Campos) 

justamente querendo fazer frente a recessão que estava 

havendo, na época, no Brasil. 

De 1983 a 1984 o grupo começou com o que hoje é 

conhecido como Securisystem, através da compra de uma 

empresa de vigilância no sul do Brasil- a Urbran- para 

trabalhar com vigilância em termos de patrulhas e alarmes. 

Na época a Urbran era da Eletrolux, uma empresa Suéca( 117 ). 

Até Dezembro de 85, nós trabalhamos no esquema de 50% a 50%, 

com determinação para a compra total. Em 1 9 8 6 , e 1 a j á e r a 

inteiramente do grupo ISS. Nas palavras do atual vice

presidente da Securisystem: 

117 Observar a preocupação com afinidade cultural. 



"Eu era gerente de operações da Servisystem em 

Porto Alegre. Nós começamos a Securisystem 

praticamente do nada. Em questão de 

aproximadamente 4 anos nós tinhamos um 

portfólio de mais ou menos 600 funcionários na 

empresa." 

Na compra da Urbran, houve uma fusão. Juntou-se o 

portfólio de limpeza (Servisystem) ao da Urbran e, durante 3 

anos de transição, utilizou-se a marca ISS Urbran, até a 

adoção da marca Servisystem ou Securisystem. Isso porque 

havia, na época, ainda muitos contratos com o setor público 

da Urbran que não poderiam ser transformados rapidamente em 

contratos da ISS. Trabalhou-se então, durante três anos, 

com a marca ISS-Urbran, tempo estimado para que se pudesse 

passar a renovar todos os contratos, já sob o nome ISS. 

O responsável pela Servi II administra basicamente os 

mesmos serviços de limpeza especializada, não apenas no 

interior de São Paulo, como também em todo o resto do 

Brasil. 

· No inicio de 1990, a ISS comprou a Wells do grupo Pão 

de Açúcar. Porém, a compra ocorreu apenas a nivel de 

refeições coletivas. Conforme previsto no contrato a ISS 

teria o direito de utilizar a marca durante 5 anos. No 

entanto, como a imagem da Wells já estava desgastada, 

mudaram o nome, no inicio de 1992, para ISS Catering. 
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Segundo o vice presidente executivo do grupo, a parte 

de refeições coletivas ainda estava preservada, a nivel 

operacional. Procurou-se inclusive, manter-se ao máximo o 

quadro de pessoal da Wells para que se pudesse efetuar a 

"fusão de empresas". 

De um lado havia a cultura Wells, que era muito 

centralizada. Do outro lado surgia a ISS com uma filosofia 

de descentralização. 
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III.l -As divisões do grupo ISS no Brasil 

Ainda não é fácil delimitar exatamente as subdivisões 

da ISS Sulamericana, com exceções da Servisystem, 

Securisystem, e Darenas, algumas divisões vêm tomando forma 

apenas mais recentemente. 

Das entrevistas realizadas com os responsáveis 

principais da MasterSystem, e WellsSystem pudemos verificar 

que a primeira funciona como uma espécie de "porta de 

entrada" ou criação de novos 
. ..... . 

serv~ços que expressam mu~to 

bem a filosofia da ISS tanto a nivel nacional, através da 

idéia da terceirização, como a nivel internacional, pela 

idéia de serviços totais relatada por Paul Andreassen, no 

"Instructor's Manual". 

Já com relação a WellsSystem que, por questões 

contratuais, recebeu recentemente o nome de ISS Catering, o 

problema parece ser bastante complexo. Isso porque antes da 

aquisição toda a estrutura administrativa interna da Wells 

era bastante centralizada, o que realmente não combina com a 

idéia de subdividir para crescer, proposta pela cúpula da 

ISS. Externamente, a imagem da Wells estava bastante 

prejudicada, uma vez que ela era reconhecida principalmente 

através dos coffeshop- parte que não foi comprada pela ISS. 

Para que se tenha idéia do que é, e o que faz a ISS 

Sulamericana, iremos analisar as divisões da companhia, e 

como cada uma dessas divisões foram criadas: 



ISS Servisystem I e II 

A ISS Servisystem faz serviços de limpeza de fábricas, 

escritórios, hospitais, shoppings center, etc. 
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O chamado "Bottom-up", isto é "subdividir para crescer" 

ou "crescer para subdividir", que está presente entre os 

11 valores administrativos da ISS, os quais iremos relatar 

mais adiante aparece com bastante clareza nessa divisão- a 

mais antiga da ISS Sulamericana. Como pudemos 

observar no organograma do grupo, a Servisystem está sub

dividida em Servi I e Servi II, sendo que a servi I cuida da 

parte de limpeza na Grande São Paulo, enquanto que a Servi 

II executa o mesmo serviço no interior do estado e do resto 

do Brasil. Nesse caso, a divisão ocorreu a nivel geográfico, 

o que não significa que ela não possa se dar também devido a 

natureza do serviço. 

Na Grande São Paulo, a Servi I está subdividida por 

àreas e serviços, onde os 5 gerentes de operações cuidam da: 

a) ABC e adjacências 

b) Centro Empresarial 

c) Produtos especializados (Shoppings e Hospitais 

d) Zona Oeste, Pinheiros, Paulista, etc: 

e) Zona Sul 



Além dos Gerentes de Distrito existem também os 

Gerentes de Operações. As responsabilidades do Gerente de 

Distrito são fundamentalmente as mesmas do que as do 

Gerente de Operações. A amplitude de comando é o que 

distingue um do outro. Apenas citando como exemplo, um 

Gerente de operações pode ser responsável por toda a Zona 

Oeste de São Paulo, enquanto que um Gerente de Distrito, é 

responsável apenas pelas Perdizes. 

Aqui em São Paulo, além do Gerente de Operações, têm-se 

no mesmo nivel hierárquico, Gerentes de --Produtos. Tais 

Gerentes de Produto podem ser especializados em Shoppings, 

Centro Empresarial, etc .. Esses Gerentes não tem uma região 

definida de trabalho, eles são especialistas no produto. 

Apesar disso, eles têm as mesmas responsabilidades que um 

Gerente de Operações, no que diz respeito a venda de um 

contrato, e as mesmas oportunidades de ascensão na 

hierarquia. 
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Uma outra área de extrema importância onde a 

Servisystem atua é a de limpeza hospitalar. A equipe que 

cuida desse serviço tem que ter treinamento intensivo, para 

que possa cuidar adequadamente de problemas muito comuns em 

hospitais, que é a quetão da infecção hospitalar. 



A Servi I possui atualmente 6.500 funcionários. Com a 

tecnologia de limpeza que ela vem desenvolvendo aqul e 

importando da Europa, ela espera reduzir um pouco seu número 

de funcionários. Exemplos mais claros, no caso da 

Servisystem, seriam o carrinho de limpeza, bem como o 

processador de espumas. 

No entanto, segundo o Vice-Presidente da Servi I, a 

incidência de mão de obra será sempre enorme nessa área de 

atuação. Isso vale também para as outras unidades, com 

alguma exceção na Wellsystem, onde a relação folha de 

pagamentos/faturamento pode ser inferior à média da ISS, que 

é em torno de 70%. De qualquer maneira é possível uma 

redução, ainda que pequena, nessa relação. 

ISS Securisystem 

A aquisição do que hoje é a Securisystem foi feita em 

Julho de 1985, através da compra da Urbran. A ISS mostrou o 

desejo de trabalhar na área de segurança aqui no Brasil. Na 

época a empresa tinha aproximadamente 2500 funcionários, 

sendo 800 na segurança e 1200 na limpeza. 
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Isso foi feito em Porto Alegre, pois a Urbran- uma 

pequena empresa controlada pela Eletrolux da Suécia-

situava-se lá. Havia um relacionamento entre a ISS e Suécia 

(Eletrolux), que facilitou o negócio. 

Havia muitos contratos públicos da Urbran que não 

poderiam se transformar rapidamente em contratos da ISS. Não 

houve outra solução senão a de trabalhar durante três anos 

com a marca ISS Urbran- tempo estimado para que se pudesse 

renovar todos os contratos já sob o nome ISS. 

Cinquenta e um por cento da compra foi realizada em 

Julho de 85, os outros 49%, em Janeiro de ào. Nas palavras 

de um ex-gerente da Securisystem: 

"Foi quando eu praticamente me transferi de uma 

atividade unicamente Servisystem para uma 

atividade Securisystem. Apenas em 1988 foi criada, 

em São Paulo, a Securisystem. Ela inicialmente 

trabalhava aqui no ramo de segurança residencial. 

Em Porto Alegre, nos mantinhamos na área de 

segurança patrimonial- contratos com bancos e 

empresas". Nesse mesmo ano, o ramo de 

segurança residencial, foi criado em função da 

formação de uma joint-venture(llB) da Securisystem 

com a Graber de Campinas. A Graber já detinha uma 

porção de alarmes residenciais, e uma série de 

contratos residenciais. o plano B- envolvia 

118 Joint-venture com finalidade de aquisição de novas tecnologias e também com interesse comrcial. 
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instalação de alarmes nas residências, ligados a 

uma central. A central recebia a informação, assim 

que o sensor de um alarme havia sido rompido. A 

central sabia assim exatamente que tipo de 

violação havia ocorrido, o endereço correto, etc., 

e avisava de imediato a PM. 
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Surgiu dai uma oportunidade para a ISS. Porque não 

fazer além dessa central um sistema de patrulhamento no 

local? Assim surgiu o Plano A 

residências. Além dos alarmes e da 

haveria então patrulhas rondando 

de patrulhamento 

central (Plano 

as residências. 

das 

B) I 

A 

Securisystem se comprometeria a atender, no Plano A, apenas 

àquelas residências onde houvessem condições de chegar no 

máximo em 10 minutos, da central ao local do sinistro. 

Assim, a ISS passou a ter suas viaturas próprias. 

A Graber, detentora de 18% do capital soci~l da ISS, é 

responsável pelo desenvolvimento de equipamentos e sistemas 

de alarme que ela fornece a ISS. A associação com a Graber é 

principalmente em função de busca de tecnologia. 

Além da qualidade dos serviços 

diferenciados, na SecuriSystem, o 

de segurança que são 

ramo de segurança 

presenciou, como um todo, um grande crescimento, em função 

do aumento da violência, roubos e assaltos em São Paulo. 



A Securisystern identificou que o Brasil carece hoje de 

segurança com formação e salários adequados, bem corno 

estabilidade no emprego. Não basta oferecer um salário 

diferenciado ao pessoal (20% acima da categoria), não basta 

dar beneficios tipo cesta básica (alimentos básicos 

fornecidos ao funcionário em função da assiduidade do 

pessoal) . Assistência médica e treinamento são pontos que 

também são irnprescidiveis para a ISS. 

Tudo isso reduz a rotatividade dos seguranças. Se hoje 

o mercado trabalha em média com 12% de rotatividade, a ISS 

consegue manter um nivel em torno dos 5%, com tendência de 

baixa. A ISS parte do principio que o único meio de se 

obtermos produtividade, e ter condições de competir no 

mercado, é através de um pessoal estável e bem informado. 

Nas palavras do ex-gerente da Securisystern: 

"No momento em que o funcionário se sente seguro 

aqui, com toda sua situação regularizada, ele 

começa a faltar menos no serviço e tem menos 

vontade de sair da ISS. A partir dai ternos 

condições de, num prazo de 2 a 3 anos, desenvolvê

lo no sentido de desempenhar funções mais 

qualificadas". 
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Para ele, a ISS está fazendo um serviço que o governo 

deveria fazer. Na Dinamarca, o governo cobra 50% de impostos 

do salário do funcionário, mas ele devolve isso através de 

assistência hospitalar, educação e habitação. No Brasil 



recolhe-se 25% de imposto na fonte mais 8% de INPS, mas não 

se vê o que é feito do dinheiro. Então, a ISS desenvolve 

programas de alfabetização, em algumas áreas de São Paulo, 

além de outros beneficios que já foram mencionados 

anteriorrnente< 119 >. 

O programa de alfabetização é realizado através de um 

convênio com a prefeitura. O programa consiste em aulas 

administradas geralmente nos próprios clientes. O instrutor 

vai ao local, com urna agenda pré-estabelecida e dá aulas 

para os funcionários. A ISS fornece todo material necessário 

além de se encarregar do preparo das salas de aula, enquanto 

que a prefeitura entra com a parte de instrução educacional. 

Dessa forma, o programa de alfabetização não é diretamente 

relacionado ao treinamento. 

A idéia é transformar esse funcionário num ser humano 

com um rninirno de instrução, capaz de executar tarefas nobres 

corno a arte de limpar, dar segurança, cozinhar. 

119 Observar novamente o carater assistencialista da ISS. 
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Um outro ponto diferencial nos serviços ISS é o 

conceito de parceria. Parceria é o envolvimento direto dos 

serviços com o interesse dos clientes, diminuindo a 

distância que há entre o limpador e o interesse do cliente. 

Poder-se-ia esperar que o indice de rotatividade do 

pessoal fosse bem maior na Europa onde a mão de obra mais 

qualificada, encara esse tipo de serviço como um "bico". No 

entanto há, em muitos países europeus, o Partner Project que 

é uma tentativa de transformar esse limpador qualificado em 

acionista da empresa. Assim, vincula-se~ o limpador a 

empresa, mas sem que com isso aumente seu poder no processo 

decisório da mesma. 

ISS Master Service 

A Master surgiu no Brasil, no início de 1989, com o 

propósito de fazer a administração de condomínios, com a 

prestação dos serviços da ISS. Em função desses condomínios 

definiu-se internamente, diferentes produtos, com a inclusão 

de produtos já existentes como o paisagismo e o saneamento. 

Através dos serviços integrados, a ISS evita fazer 

vários contratos com um mesmo cliente. Esses clientes

geralmente condomínios- podem contratar todos os serviços 

através da Master Service. 
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A idéia da ISS, de urna maneira geral, é a de reunir os 

produtos pequenos numa única divisão para depois que tornarem 

porte, transformá-los numa divisão autônoma. Por exemplo, o 

saneamento é urna área que parece que vêm ganhando porte em 

todo o Brasil. No momento em que ele for urna divisão 

autônoma, poderá se tornar urna empresa autônoma de 

saneamento. 

Então a idéia básica da ISS é a de juntar, para um dia 

poder separar. A Master é quem se incumbe de juntar para 

racionalizar a administração inicial. Mesmo que o paisagismo 

venha a se tornar urna empresa autônoma, êi' Master Service 

continuará existindo, criando novos produtos e administrando 

produtos integrados. 

Apesar de não estar claramente enunciado entre os 11 

valores administrativos da ISS, a chamada "terceirização" é 

urna idéia bastante importante e aparece corno urna das 

filosofias de prestação de serviços totais. Essa idéia visa 

liberar o cliente da ISS para "preocupar-se" apenas com o 

seu produto. 

Na entrevista realizada com o responsável da Master 

Service, pudemos verificar que essa pequena divisão dentro 

da ISS não tem apenas a finalidade de criar novos produtos 

ou serviços (paisagismo e saneamento), mas também integrar 

alguns dos contratos com vários clientes num único contrato. 

Em suas palavras: 
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"Nós estamos partindo agora para a 

terceirização< 120 ). A idéia de terceirização é 

a de fornecer para o cliente marceneiro, 

pedreiro, engenheiros, secretárias, 

recepcionistas. Enfim, tudo aquilo que não 

fizer parte do produto principal do cliente. 

Assim o cliente pode passar a se preocupar 

exclusivamente com seu negócio principal." 

ISS Catering (ex WellsSystem) 

Sr. Sérgio Tadeu, dirigente da WellsSystem, era 

originalmente da Wells que pertencia ao grupo Pão de Açúcar. 

Segundo ele, a Wells tinha uma administração bastante 

centralizada e ainda familiar. Na medida em que começou o 

conflito na familia "Santos Diniz" a Wells começou a ruir. 

120 A idéia da tercialização. ou serviços totais tem aparecido também em outras entrevistas. Essa proposta substituiria talvéz o 

chamado depto de "serviços gerais". 



Segundo o Sr. Sérgio Tadeu: 

"Em 1988 o Sr. Alcides Diniz saiu do grupo Pão 

de Açúcar levando a Wells com os seus 5 mil 

funcionários. A gerência por ele contratada 

levou o grupo a ruina em questão de seis 

meses". 

A filosofia da Wells na área de refeições coletivas era 

a de conseguir sempre contratos grandes, algumas vezes com 

mais de 2. 000 refeições. Pensava-se que era melhor ter um 

contrato de 2. 000 refeições do que lO contratos de 200 

refeições. Porém, se houvesse quebra num des~es contratos ou 

atraso no pagamento, a empresa sairia bastante prejudicada. 

Nas palavras do Sr Sérgio Tadeu: 

"Hoje pensamos de maneira diferente. Atendemos 

a diversas pequenas empresas. Houve 

recentemente um encerramento de contrato com 

uma estatal na Bahia, que somava uma total de 

10 mil refeições. De alguma maneira esses 

contratos estão sendo repostos já dentro da 

IBM no Rio de Janeiro. Dessa maneira, estamos 

recompondo nossa carteira - que anteriormente 

era formada por mais de 50% de contratos 

públicos

privado. 

por novos contratos no setor 
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Isso confirma o relato do vice-presidente executivo da 

ISS Sulamericana: 

"A aquisição da Wells ainda está nos afetando 

muito. Isso porque nós compramos uma empresa 

na qual 50% da carteira era formada por órgãos 

públicos e os outros 50% por empresas 

privadas. Não podiamos acabar com esses órgãos 

públicos porque senão nós acabariamos com a 

carteira de clientes da ISS-Wells. Fomos aos 

poucos cancelando esses contratos". 

Em termos de pessoal, pode-se dizer que 90% da gerência 

saiu da empresa, enquanto que a nivel de segundo e terceiro 

escalões ficaram quase que todos os funcionários. Das quatro 

divisões (coffeeshops, refeições coletivas, Fastfoods e 

convênio) que compunham o Wells, apenas a parte de refeições 

coletivas foi comprada pelo grupo ISS. 

Atualmente a Wells tem um quadro de 4 mil funcionários. 

De certa forma, o responsável da WellsSystem sente_;'se 
• 

responsável por colocar a Wells para dentro da ISS, isto é, 

de implementar a cultura ISS na Wells. A natureza dos 

serviços prestados pela Wells difere, de uma maneira geral, 

dos outros serviços prestados pela ISS. Isso porque a Wells 



trabalha também com matérias-primas (produtos agrícolas) 

devendo ter maior rentabilidade que os outros serviços, urna 

vez que o risco é maior. Porém, o que tem acontecido, é de a 

rentabilidade da Wells ser menor do que a das outras 

divisões da ISS, chegando mesmo a prejuízos significativos. 

Outro aspecto que torna difícil a previsão dos 

resultados dentro da Wells é a sazonalidade dos preços 

agrícolas, e principalmente da carne. Além disso, a Wells 

trabalha com mais de 300 índices de reajuste, o que torna 

ainda mais difícil a previsão, devido a alta variação que 

ocorre, mês a mês, nesses índices. 

A direção do grupo cobra urna consistência entre os 

valores provisionados e os índices reais. Apesar disso, o 

que ocorre na maioria das vezes são discrepâncias, positivas 

ou negativas entre esses valores. 

O Bottorn-Up (filosofia de dividir urna unidade quando 

ela cresce demais) não está podendo ser aplicada porque a 

Wells está reduzindo de tamanho, devido a substituições de 

contratos públicos por privados. 
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Segundo o Sr. Sérgio Tadeu, responsável pela Wells: 

"Espero em breve - até devido a minha posição 

na empresa- que a Wells realmente possa ser 

dividida, num espaço curto de tempo". 

Quanto a rotatividade, é dificil de 

exatamente dentro da Wells, pela redução do 

se avaliar 

quadro de 

pessoal que tem havido devido a quebras de contratos. No 

entanto, excluindo-se esse fator, pode-se dizer que a 

rotatividade de pessoal na Wells é, de urna maneira geral, 

baixa. Isso poderia ser explicado devido ao nivel de 

qualificação do pessoal da Wells, que é- mais alto se 

comparado ao resto do grupo ISS. 
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ISS Darenas 

A Darenas difere bastante das outras subdivisões da 

ISS. Em primeiro lugar devido ao número do pessoal bastante 

reduzido (aproximadamente 100 funcionários), em segundo 

lugar devido ao fato de ela não ser propriamente urna empresa 

prestadora de serviços. É a Darenas quem fornece todo o 

equipamento necessário para que as outras subdivisões possam 

trabalhar. 

Isso fica bastante patente no caso da limpeza efetuada 

pelas Servir e Servi II. O carrinho funcional é um dos 

produtos de limpeza urbana que só a ISS possui. Outro 

exemplo é o processador de espuma, que é usado geralmente em 

limpeza de frigorificos e sanitários. Com esse processador 

de espumas economiza-se muito esforço fisico do trabalhador. 

Isso é o que a ISS chama de Politica de diferenciação. 

Alguns fabricantes desse produto, entre eles a Johnson e a 

Gessy Lever, já procuraram desenvolver esse produto mas não 

conseguiram. Quando esses produtos ficarem ultrapassados no 

mercado eles poderão até serem vendidos. 
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III.2 - Principais Clientes da ISS 

Shopping-Centers 

Os principais clientes das divisões ISS parecem ser 

mesmo os Shopping-Center. Apenas para se ter uma idéia a ISS 

ServiSystem tem como principais clientes os seguintes 

shoppings: 

- Shopping Center Morumbi 
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- Shopping Center Ibirapuera 

- Shopping Center da Barra 

- Continental Shopping Center 

- West Plaza Shopping 

Especializando-se nesse tipo de serviço a ISS 

Servisystem - limpeza e conservação elaborou um relatório 

onde diz que, Shopping, hoje em dia, não é apenas um lugar 

para realização de compras. É também um local de lazer e 

convivia de um público altamente selecionado e exigente. 

Toda estrutura de atendimento a estes consumidores deve ser 

de primeira linha. E a limpeza e conservação são i tens de 

fundamental importância. 



Consciente disso a ISS Servisystem tem se aprimorado 

dia a dia ao atendimento de Shoppings-Centers. Buscando a 

excelência de serviços, todos os detalhes relativos a este 

segmento são analisados e submetidos a um planejamento, 

resultando em soluções especificas como: 

a) A aparência dos limpadores, tanto na apresentação e 

modelo dos uniformes, quanto na higiene pessoal, são alvo de 

muito cuidado. Estas equipes, que mantêm contato diário com 

o público passam por cursos de caráter ~comportamental, 

visando valorizar estes detalhes, como a cortesia e o 

comportamento discreto. 

b) Os equipamentos também têm sua estética aprimorada, com 

design moderno e materiais de confecção bani tos e 

funcionais, sendo normalmente cromados, o que facilita a 

limpeza e evita ferrugem além de proporcionar uma aparência 

sempre brilhante. 
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c) A decoração dos Shoppings frequentemente é rica em 

espelhos e vidros nas colunas e escadas. A ISS Servisystem 

desenvolveu para a limpeza destes materiais um "Kit de 

Limpeza de Vidro" com os produtos e equipamentos mais 

adequados existentes no mercado, além de técnicas para sua 

utilização. 



d) Os sanitários dos 

higiene perfeita, 

Shoppings Centers, 

em harmonia com 

precisam ter 

o conjunto 

urna 

dos 

empreendimentos. Métodos especiais de limpeza garantem urna 

perfeita conservação, corno por exemplo o uso do processador 

de espuma, de ação bactericida, bacteriostática e 

sanitizante. 

A ISS Securisystem orgulha-se também da liderança no 

atendimento ao mercado de Shoppings Centers e esse fato 

reflete a excelência de sua qualidade. Qualidade praticada 

por seus Agentes Especiais e Seguranças que buscam, acima de 

tudo, a manutenção da ordem, tranquilidade e bem-estar dos 

usuários. 

Os profissionais da ISS Securisystern têm um amplo 

programa de treinamento que inclui passagem por Academia 

homologada pela Policia Federal e aulas de defesa pessoal. 

Porém, o grande diferencial encontra-se nos cursos de 

caráter comportamental que objetivam a conscientização do 

papel do homem de segurança seu convivia com o público, 

estimulando a responsabilidade e a cortesia. 
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Os salários praticados, aliados a uma politica de 

beneficios irnpar no mercado, garantem para a divisão um 

turnover reduzido. Os homens da segurança são orientados por 

uma chefia atuante e permanente. 



Os equipamentos utilizados são os mais avançados 

existentes no mercado, possibilitando contato imediato com a 

Central de Comunicações da ISS Securisystem e também com as 

autoridades legais. 

Nos estacionamentos e áreas externas, além da 

vigilância constante, unidades volantes próprias realizam 

rondas, assegurando a proteção do veiculas e a tranquilidade 

de seus proprietários. 

A uniformização também confere a "sobriedade e 

elegância necessárias aos Seguranças, previamente 

selecionados também quanto à estatura, aparência pessoal e 

nivel de escolaridade. 

Serviços Integrados 

A ISS Master Service identificou no mercado tendência 

de as organizações dedicarem-se cada vez mais às suas 

atividades principais,· recorrendo a empresas especializadas 

para a realização de serviços de apoio. Unindo as atividades 

das empresas do grupo ISS através de um "Sistema de Serviços 

Integrados" a ISS Master Service pode oferecer aos clientes 

urna estrutura completa e diversificada de serviços. 
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Além disso proporciona urna racionalização de custos, 

tempo e pessoal através da sinergia administrativa e 

operacional obtida pela centralização da gerência em um 

único prestador de serviços. 



Vemos novamente que a Master Service não é apenas 

criadora de novos serviços, mas principalmente, uma 

"centralizadora" dos diversos serviços prestados pelo grupo 

ISS. 

Para ·administrar o "Integrated Service" um gerente de 

contrato é alocado diretamente nas depedências do cliente. 

Este profissional, especializado nas várias modalidades de 

serviços, atua com autonomia e agilidade na administração e 

integração dos serviços. 

152 



IV- Os Níveis de Cultura da ISS 

IV.l- Objetos e Criações ou Os Artefatos da ISS. 

Ao se entrar na ISS Sulamericana, um pequeno prédio 

localizado na Av. João Dias, encontramos, já na sala de 

espera, um cartaz com o desenho de um "manager" apontando o 

indicador para o visitante, escrito: "We want you to think 

Quality". Em termos de lay-out, não apenas a construção, 

como também a maneira pela qual é divldido o espaço 

interior, é dificil imaginar que ali seja a sede de uma 

organização de serviços que possui aproximadamente 16 mil 

funcionários. 

A Servisytem e a Securisystem parecem ter seus espaços 

bem delimitados. A primeira com um prédio no Embú, e a 

segunda com urna casa no Tabõao da Serra. O mesmo não ocorre 

com a antiga WellsSystern, cuja administração está 

inteiramente localizada na ISS Sularnericana. 
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Isso é relevante para o nosso estudo, pois através das 

diversas entrevistas, pudemos notar que é justamente na ISS 

Catering (antiga WellsSystern), que está ocorrendo o 

principal confronto administrativo da antiga com a nova 

administração. O fato da administração da antiga WellsSystern 

estar funcionando dentro da sede ISS Sularnericana seria 

justamente devido à tentativa de "incutir" a cultura ISS na 
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última, e talvez mais complicada, aquisição da ISS no 

Brasil. 

Isso parece ficar evidente nas palavras do principal 

responsável da WellsSystem, o Sr. Sérgio Tadeu, que 

trabalhava na Wells desde 1982. Segundo ele: 

11 Acredito que uma das minhas principais 

de tentar função aqui na WellsSystem é a 

trazer a Wells para dentro da ISS". 

Uma outra criação feita pela companhia'são os relógios 

ISS. Nas entrevistas realizadas individualmente com toda a 

cúpula da ISS pudemos observar que a grande maioria desses 

executivos usava relógios feitos sob encomenda, timbrados 

com o nome ISS. Existiria algum significado nisso, além de 

deixar patente a marca ISS ? Isso pode ser interpretado 

claramente 

não esteja 

principies 

como pontualidade, um outro valor que embora 

explicitamente calcado entre entre os 11 

ISS, mostra que pontualidade é, sem dúvida um 

principio que a ISS busca manter também no Brasil. Há uma 

baixa tolerância a atrasos, e os funcionários, assim como a 

direção da ISS deve estar acostumada com isso. 

Na entrevista com o vice-presidente da Servi I, pudemos 

notar que até o prendedor de gravatas tinha a marca timbrada 

ISS. Isso combina bastante com a idéia do Vice-Presidente 

geral da ISS. Em suas palavras: 

"O que queremos é formar executivos com a camisa ISS". 
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Aí aparece claro que a ISS têm como valor 

administrativo, a descentralização. Porém, descentralização 

não significa que cada executivo possa ou deva administrar 

sua divisão inteiramente de acordo com suas crenças. Ele 

deve, isso sim, estar administrando dentro de limites, que 

estão claramente enunciados nos 11 Valores ISS e devem 

apresentar resultados mensais à direção geral, que estão 

padronizados no KIS (Key Information System). 

Os Bonecos ISS 

Os bonecos da ISS, criados pelo marketing, são bastante 

interessantes uma vez que possibilitam diversas 

interpretações. 

Do ponto de vista da direção, eles podem significar a 

transformação do pessoal de baixissima qualificação em 

profissionais registrados com a marca ISS. Ou seja, realiza-

se o "desbaste" inicial, que é o programa de alfabetização 

em convênio com a prefeitura, e, ao mesmo tempo, dedica-se 

treinamento intensivo ao pessoal. 

Mas o que chama mais a atenção nesses bonecos é o fato 

deles serem todos mulatos. Considerando-se a cultura 

brasileira, devemos ter em mente o que é o "mulato"- produto 

de miscigenação, representa uma das características 

marcantes do brasileiro no exterior. Como seriam os bonecos, 

ou qualquer outra representação do funcionário na 

Dinamarca?! 
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Outro aspecto relevante é o fato de todos os bonecos 

serem do sexo masculino, a exces1ro da moça da limpeza que 

é uma "mulata". Isso indica não apenas a divisão sexual de 

papéis em nossa sociedade, como também a mulata-doméstica e 

rainha do carnaval, observado por DaMatta(121). 

]V.2- Os Valores, Filosofias, Missões e Estratégias ISS. 

Na teoria- e muitas vezes também na prática é 

dificil diferenciar o significado exato de termos como 

"valores","cultura" e "filosofia" da OrganizAção. 

Toda organização tem, ou deveria ter, uma missão, isto 

é, uma razão de existência. Nem sempre é fácil, no entanto, 

se estabelecer o que seja essa missão. 

No caso da ISS Sulamericana, um termo que parece 

exprimir bem sua missão é a idéia de terceirização, ou a de 

prestação de serviços totais. Como pôde ser notado através 

de diversas entrevistas, a principal meta da companhia é a 

de prestar diversos tipos de serviços, de modo que seu 

cliente possa preocupar-se apenas com seu produto final. 

Num dos relatórios emitidos pela ISS, podemos ver que o 

grupo tem como Missão explicita: 

"Liberar organizações de segmentos diversos, 

para uma maior concentração em suas próprias 

atividades, isentando-as de trabalhos não 

relacionados com a sua produção principal, 

através de serviços de apoio que atendam de 

121 Ver DAMA TIA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Ed. Rocco 3a edição, R.J., 1989, pg 95-97. 
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modo diferenciado às necessidades de cada 

cliente". 

OS VALORES ISS 

Pudemos encontrar, nas diversas divisões visitadas um 

quadro com os 11 valores ISS. Não cabe discutir se tais 

valores são apenas valores admitidos ou gerenciais, ou se 

eles são, de fato, valores do pessoal da ISS. O fato é, que 

de uma maneira geral, esses valores estão de fato 

"incutidos" nos principais responsáveis da ISS. 

Nas entrevistas realizadas com os dir_J..gentes de cada 

divisão da ISS, havia um alto consenso ou homogeneidade 

sobre o significado daqueles valores. Isso nos faz supor que 

o "gerenciamento de cultura" na ISS é de grande importância 

na companhia. 

O quadro de principies ou valores ISS, é explicado pelo 

Vice-Presidente Executivo, da seguinte maneira: 

"Nós trouxemos muito da cultura da ISS, mas 

muito mesmo. Tudo o que nós temos é através da 

cultura da ISS da Dinamarca- filosofia e 

cultura. Isso aqui é um resumo dos valores, é 

um exemplo de 11 valores mais significativos 

que nós tiramos da Iss(l22) ... 

122 Notar a preocupação com a "administração da cultura" realizada pela alta cúpula da ISS. 
!"< 
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Os 11 Valores da ISS 

1) Círculo da Satisfação 

Cliente 
I Satisfeito l 

Preço Qualidade 
Satisfatório Satisfatória 

I I 
Lucro Salário 

Satisfatório Satisfatório 
Acionista 

I Satisfeito I 

Nas palavras do Vice- Presidente: 

O circulo da satisfação está mais ligada a uma palavra 

conhecida como "parceria". Quando o cliente está 

satisfeito ele paga por aquilo que está comprando. Não que 

irá pagar muito, mas pagará o satisfatório o preço 

condizente com o mercado. 

Se você tem um preço satisfatório, você vai ter um 

lucro também satisfatório. Se você tem um lucro 

satisfatório, você vai ter um acionista satisfeito, 

evidentemente. 

Um acionista satisfeito, permite a colocação de 

salários satisfatórios. O empregado, estando motivado, 

apesar de motivação ser diferente de satisfação- permitirá 

uma qualidade satisfatória de serviços, e assim por diante. 



Conforme consta em um documento interno da companhia: 

Significa que deveremos satisfazer o nosso cliente e, 

conseqüentemente, teremos sucesso financeiro, dando 

satisfação ao nosso acionista e atendendo aos anseios dos 

funcionários. Os funcionários estarão mais satisfeito e 

trabalharão no sentido de melhor satisfazer o cliente. 

2) Small is Beatifull 

Esse valor administrativo chega a se confundir com a 

Descentralização, outro valor pregado pela ISS. Nas palavras 

do Vice-Presidente: 

Nós damos autoridade aos nossos gerentes de distritos. 

Eles têm autonomia para poder ir onde houver o problema, 

onde o mercado chamar. A empresa é descentralizada. 
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Se você tem um baita de um porta-aviões, dificilmente 

você vai poder andar no meio dessas ilhas. Porém se você tem 

diversas fragatas você pode contornar essas ilhas. 

Os gerentes de distritos, assim como os operacionais

têm liberdade para fazerem o que quiserem (admitirem, 

demitirem, etc .. ). Obviamente ele tem índices objetivados a 

atingir. Eles tem que trazer um faturamento, uma 

contribuição I (Qross-margein), um faturamento em bases 

crescentes. 



Aquele distrito tem que vender, ele é o responsável, 

como se ele fosse o dono da empresa. Então ele tem que 

procurar venda, tem que trazer "gross margein" não daquele 

contrato, mas da soma de contratos. Você dá ferramentas para 

ele ser um bom empresário. Mas ele, enquanto bom empresário, 

tem que apresentar índices e lucro positivos. Então ele deve 

ir buscar lucro, baixa rotatividade (através de treinamento 

adequado, por exemplo), qualidade, devedores-dias e zero

perda. Você o está treinando para ser um empresário como um 

todo. Ele ganha prêmios com isso. 

Isso também permite uma avaliação dàs divisões da 

empresa que estão indo bem ou não, pois assim você tem uma 

análise clara do processo. Nosso KIS, que é o nosso controle 

de qualidade, mostra distrito por distrito como é que ele 

está nesses pontos, como ele é avaliado. Ele só participa 

do prêmio se a qualidade estiver acima da exigida, se ele 

não teve perda. É baseado nesses índices que ele vai ganhar 

os prêmios. 
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Procura-se não ter muita burocracia, mas acredita-se 

que um pouco de burocracia é obrigatório. Nas palavras do 

Vice-Presidente: 

"Eu sou contra a burocracia. Nós queremos o máximo 

da empresa descentralizada. Evita-se fazer muita 

coisa por escrito pois perde-se mui to tempo com 

isso; a não ser os próprios relatórios mensais que 

têm que ser escritos". 

' .. ·' J 



No documento da companhia: 

O small is beatifulll significa pequenas unidades, ageis sem 

burocracia, pronta para estarem próximas ao cliente e 

sentirem as suas necessidades e as mudanças destas, reagindo 

rapidamente a elas. 

3) Unit president/descentralização 

Nas palavras do Vice-Presidente: 

Confirmando o "small beautiful" você dá autonomia e a 

presidência para esse gerente, para que ele~~ealmente sinta 

o negócio como sendo dele. 

No documento: 

Dar autoridade e autonomia aos chefes de unidades de 

negócios, tornando-os o mais independente possível. Quanto 

mais os nossos gerentes se sentirem donos da suas unidades 

ou operarem melhor, mais -motivados a crescerem estarão. 

Esperamos com a descentralização incentivarmos os nossos 

gerentes no sentido de serem empreendedores e, 

conseqüentemente "presidentes" dos seus negócios. 
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4) Botton up 

Nas palavras do Vice-presidente: 

Não nos interesa estruturas grandes, verticais, e sim 

estruturas pequenas. Se urna divisão crescer a gente divide 

ela. O sujeito não quer perder o poder, então você dá um 

aumento de uns 30% do salário para o responsável pela 

unidade, e a divisão vai ser dividida. 

Com a divisão menor, ele vai ter condições de vender, 

crescer, consolidar e ainda receber um aümento salarial 

porque a unidade dele foi dividida. Assim ele poderá crescer 

novamente até que a unidade seja novamente dividida. 

No relatório: 
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É uma decorrência do Circulo da Satisfação. Nos organizamos 

por pirâmides invertidas, em cima vêm a base que é o mais 

importante da nossa organização, pois é ela que efetivamente 

presta o serviço. O restante da Organização, só serve para 

ajudar a coordenação da prestação do serviço e, portanto, é 

secundário. 

Da maneira como o Bottom up é colocada no relatório, 

esse "valor" não apenas está confuso, como também não 

expressa urna realidade administrativa. 
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Em nosso modo de ver, esse valor não é propriamente 

decorrência do circulo da satisfação, apesar de não deixarde 

ser um circulo, que pode ser melhor expresso da seguinte 

maneira: 

l v 
Crescer para Dividir para 
dividir crescer 

I I 

5) Comunicação I Informática 

Nas palavras do Vice-Presidente: 

Temos procurado ao máximo fazer uma comunicação entre 

grupos - de noites ISS, onde chamamos gerentes de todos os 

lugares e colocamos uma pessoa ou duas para dar uma aula ou 

palestra, quer seja sobre recursos humanos ou sobre seguros 

de carros, sobre liderança. A idéia é transmitir 

conhecimentos.' 

É uma maneira de a cada 2 meses podermos reunir todos 

os gerentes. Nós temos um jantar ISS que começa com, uma 

confraternização por exemplo as 3 horas da tarde e vai até 

umas 19 horas. Depois disso, temos um jantar que após o 

jantar continuamos o bate papo até as 23 horas. 

Esse é o momento que você realmente consegue passar a 

cultura ISS. Através desse relacionamento você mostra como a 

empresa é. Você tem umas 110-115 pessoas se reunindo a nivel 



de gerente de distritos, gerente de operações, diretores. 

vem gente do nordeste, do interior, reunindo um número de 

até 160 pessoas. 

Em cada uma das unidades, procura-se fazer uma 

rota ti v idade. As vezes vem um gerente de operação ou um 

gerente de distrito, ou mesmo os dois. Quem decide é a 

própria unidade, é ela também quem paga, e não a 

Sulamericana. Quem vai pagar é, por exemplo, a ISS 

Servisystem de um determinado distrito. Sai da conta dele. 

Ele é que tem que avaliar se compensa ou não ir ao encontro. 

Vai cair no centro de custos dele. 

Segundo o vice-presidente executivo é importante que se 

crie um antagonismo nas coisas, para que a pessoa saiba 

decidir o que é bom ou não. Na parte de comunicação, a ISS 

vem procurando desenvolver mais a computação. Nós estamos 

querendo dar a cada um dos gerentes, por exemplo, um Laptop, 

de forma que quando ele estiver conversando com um cliente, 

ele possa chamar indices de custos para tomar as decisões. 

Nós já estamos pensando em dar treinamento a esses 

individuas para o uso desse equipamento. 

No relatório: 
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que 

da 

Para obtermos sucesso em comunicação é fundamental 

disponhamos de tecnologia mais avançada no campo 

informática. Isto facilitará o atendimento ao cliente, 



facilitará o nosso controle e acelerará as nossas 

comunicações com todo o universo que nos rodeia. 

Parece que por comunicação/ informatização, a ISS quer 

promover uma ligação ''informal", nas noites ISS, e ao mesmo 

tempo um sistema mais integrado de informática, no que se 

refere a troca de dados, resultados, etc, fazendo com que a 

companhia se torne mais dinâmica como um todo. 

6) Gerência Participativa 

Nas palavras do Vice-Presidente Executivo: 

Damos prêmios de acordo com a conotação dos resultados. 

A ISS é muito profissional, procura dar o máximo de 

treinamento, formar o seu pessoal. Nós gastamos em torno de 

2% do nosso faturamento em treinamento. Se você pensar que 

empresas de serviços normalmente tem por base 5% de margem, 

eu poderia estar conseguindo uns 7% de margem se não 

fizesse o treinamento. Em outras palavras, de um lucro 

possivel, um terço dele eu dedico ao treinamento. 

Empresas de serviços costumam dar apenas 5% de lucro 

porque em serviços você normalmente não tem grandes 
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investimentos. O investimento é pequeno- porém o lucro é 

também pequeno- proporcionalmente ao seu faturamento. Em 

manufatura, por exemplo, o lucro é muito maior do que numa 

empresa de serviços, mas também o capital investido é muito 
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maior. Aqui na ISS 70% do faturamento é gasto em folha de 

pagamento. 

No Relatório: 

É importante administrar por consenso, envolvendo o maior 

número de pessoas. É por isso que é de suma importância que 

nossas comunicações funcionem, que, em conjunto determinemos 

os destinos da empresa. 

7) Ética Profissional 

Nas palavras do vice presidente executivo: 

Nós realmente procuramos criar o profissionalismo. Nos 

temos programas 5 estrelas, que esta ISS news, que fala 

sobre o programa de formação 5 estrelas criado aqui no 

Brasil. Através desse programa 5 estrelas, o sujeito 

"teoricamente" poderia entrar na companhia com uma 

estrela, como limpador e chegar a diretor. Mas esses 

geralmente chegam no máximo a três estrelas. Nós temos por 

exemplo, um gerente de operações que começou como auxiliar 

de supervisor, e hoje é um funcionário 5 estrelas. 

A idéia é usar mais ou menos o critério de banco (banco 

Itaú), a ao mesmo tempo do exercito: 

- Com uma estrela ele esta representando a ISS. Ele 

sofre alguns cursos que é como encarregado ISS. Ele vai 

ter técnicas de limpeza, ele vai ter técnicas de liderança e 
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direitos do funcionário na integração. Então todos os 

encarregados tem pelo menos uma estrela. 

- zDuas estrelas seria designada a um encarregado mais 

aprimorado. Ai acabou aquela batelada de pequenos cursos, 

mas você tem um outro modulo de cursos. 

- Três estrelas: O profissional tem uma batelada bem 

maior. Aqui normalmente tem-se um supervisor especializado. 

Esse sujeito entende realmente de todo o corpo de limpeza. 

Por exemplo, se ele é especializado em Shopping, ele deve 

entender de tudo aquilo que tem que fazer no Shopping ( Por 

exemplo, impermeabilização dos pisos, com6 se limpa urna 

escada rolante, etc). Esse, como já foi dito é um 

funcinário especializado exclusivamente no produto. 

Quatro estrela, significa que o individuo já é um 

gerente e conhece tudo técnica de administração. 

- Profissional 5 estrelas - dificilmente nos ternos um 

profissional cinco estrelas - ele já é um "papa" e conhece 

tudo. Você não precisa se preocupar nada com ele, nem dar 

reforço. Um exemplo concreto disso é o Mendes< 123 ) que 

começou como supervisor e hoje e um funcionário cinco 

estrelas. Hoje nos estamos formando mais três. O titulo não 

tem haver com o cargo. Nos estamos formando um cinco 

estrelas que é gerente de distrito mas tem condições de ser 

um gerente de operações. 

123 O funcionário 5 estrelas que parece ser conhecido de todos na alta hierarquia organizacional. Ele seria uma espécie de 

herói, pelo menos a nfvel nacional. 

J 

.'' 



169 

Nós estamos formando mais 4 funcionários para ser 5 

estrelas. Não é que o sujeito vá chegar e dizer "eu quero 

fazer o curso para tornar-me 5 estrelas". Ele tem que ter 

mostrado na vida pratica, que ele agora está em condições de 

fazer o curso para ser gerente 4 estrelas ou para ser 

gerente 5 estrelas. Eu não vou deixar inscrever para o 

curso, alguém que não esteja mostrando serviço. 

No relatório ISS encontramos: 

Sempre devemos nos comportar e nos apresentar de forma 

profissional, com ética, de forma planejada, com pessoal de 

bom nível sócio-cultural, treinado adequadamente. 

8) Não visamos lucro imediato 

Entendemos que o lucro é uma decorrência da satisfação do 

nosso cliente que, por isto, estamos dispostos a investir em 

nosso cliente até que ele esteja satisfeito. 

9) Racionalização através de Planejamento 

O planejamento aumenta a probabilidade de sucesso na 

execução de todas as tarefas, tornando-as corretas logo na 
/~ primeira vez. 

\ t' 
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10) É permitido errar 

Na ISS é permitido errar, no entanto, preferimos acertar 

mais que errar, não é proibido tentar algo novo, nós 

incentivamos. Os empreendedores deverão sentir-se seguros 

para ousar novas soluções criativas sem medo do insucesso. 

11. O exemplo vêm do chefe (antigo, Faça o que eu falo. Faça 

o que eu faço). 

As chefias devem ser o exemplo de conduta junto aos seus 

auxiliares, em todas as suas ações. 

,.,. 
·. \ 
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I~~- As Premissas Básicas da ISS. 

Como vimos na parte I, para que se possa analisar, de 

fato, as premissas básicas da ISS como um grupo, teriamos 

que verificar como se dá o processo de socialização dos 

novos membros da Companhia. 

Através de entrevistas com gerentes e vice-diretores 

parece que um "turnover" reduzido é realmente necessário 

para que se forme uma cultura mais padronizada dentro da 
~ 

ISS. Infelizmente, por mais reduzida que seja a rotatividade 

da ISS (5 a 7%), se comparada com empresas prestadoras dos 

mesmos tipos de serviços (em média 12 a 13%), ela ainda é 

alta. 

Isso dificulta um pouco o trabalho de gerenciamento de 

cultura que a ISS vem procurando realizar. Como vimos 

anteriormente, muito gasto é feito na área de treinamento. 

Em termos de análise de cultura organizacional, o 

treinamento, assim como programas de integração de novos 

membros, fazem parte do processo de socialização dos novos 

funcionários. 

Nas diversas divisões visitadas, pudemos ver que- se 

tomarmos como referência aqueles funcionários com mais de um 

ano de "casa", a taxa de turnover reduz-se bastante. Em 

outras palavras podemos dizer que aqueles funcionários que 

conseguiram passar pelo "primeiro desbaste" tende a 

continuar mais tempo na empresa. 

171 



172 

A nível gerencial e de direção a ISS procura montar um 

"time" homogeneo, através da tradicional Noite ISS. Em tais 

reuniões, que conta com aproximadamente lOD funcionários a 

nível de direção e gerência, discute-se questões relativas 

a novas aquisições, novos contratos, boas vendas, bons 

serviços, etc. A Noite ISS, acaba servindo como forma desses 

funcionários se auto-promoverem. 

o Programa 5 estrelas, realizado pela ISS, a nível 

mundial, parece estimular os indivíduos da organização não 

apenas no sentido fazer com que eles obtenham mais estrelas, .. 
mas também no sentido de criar uma figura de herói dentro da 

corporação; uma vez que como muitos dizem "é quase 

impossivel ser um 5 estrelas". 

De um modo geral, podemos resumir como pressupostos 

básicos da ISS, como sendo: 

- Qualidade dos serviços prestados 

- Boa aparência de seus funcionários 

- Profissionalismo 

- Cumprimento de metas estabelecidas 

- Eficiência 

- Inventividade/ Inovação 

- Competitividade 
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No entanto, se a nossa finalidade é a de verificar corno 

se dá o processo de coalizão cultural, ou de aculturação, 

seria bastante interessante tornar corno base a última grande 

aquisição realizada pelo grupo, que é justamente a parte das 

refeições coletivas do Wells. 

Parece ser justamente na recém criada ISS Catering 

(antiga ISS WellsSystern), que a ISS Sularnericana vêm 

encontrando maior dificuldades administrativas. Isso se deve 

aparentemente a três fatores básicos. 

1) Antiga administração centralizada da 

Descentralização Adrninistratuva da ISS Catering. 

Wells X 

2) Natureza dos serviços prestados da ISS Catering diverge 

muito dos outros serviços prestados pela ISS: sazonalidade 

nos preços de produtos agrícola. 

3) Antiga Estrutura Centralizada, habituada a trabalhar na 

área de abastecimento X Estrutura Profissional na àrea de 

prestação de serviços. 



A nivel de direção muita coisa parece ter mudado na 

antiga ISS WellsSystem, porém como isso ocorre em termos do 

pessoal da antiga Wells? Estariam eles incorporando os 

atuais valores ISS ? Seria possiv~l padronizar os resultados 

obtidos na ISS Catering no Brasil com as divisões da ISS ? 

Parece que a administração da ISS Catering vem 

merecendo cuidados especiais não apenas à nivel de direção, 

como em termos de pessoais. Quando a ISS Catering poderá ser 

uma divisão padronizada da ISS, e não mais a antiga 

WellsSystem ? 
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V- A Cultura da ISS à Nível Internacional 

o primeiro, e mais interessante 

ter com a cultura internacional da 

acesso, que pudemos 

ISS foi através do 

Instructor's Manual, ou conversations with Paul Andreassen -

Presidente Mundial da ISS. 

Nas palavras de Paul Andreassen: 

"O que realmente criou esse sucesso, que se 

iniciou há 25 anos, tanto em termos de volume de 

negócios como em termos de lucratividade foram 

empreendimentos junto com a crença que tínhamos a 

coisa certa, e que havia um mundo que poderia ser 

conquistado, que nós sustentamos na ISS". 
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Havia também um mercado em constante mudanças. Nos anos 

60, nos Estados Unidos- a então chamada racionalização 

estrutural- foi introduzida internacionalmente na vida dos 

negócios. Se por exemplo você construía barcos, você 

concentrava-se nesse negócio porque você era bom nele, 

enquanto que serviços secundários de limpeza e segurança, os 

quais os construtores de barcos não tinham experiência 

alguma, eram deixados para uma companhia especial de 

serviços fazê-los. 



A idéia de prestação de Serviços totais ou de 

Terceirização, advém sem dúvida da filosofia Internacional 

da ISS. 

Em outro trecho da entrevista, 

respeito da importância de se ter 

compacto, Paul Andreassen responde que: 

quando questionado 

um staff pequeno 

"O fato de sermos menos de 50 pessoas, dirigindo 

uma organização com mais de 120.000 funcionários é 

essencial para mim. Eu temo a "burocracia", e sou 

um crente firme no potencial de cada individuo se 

a ele são dadas chances para se desenvolver". 

a 

e 

Nos parece que aqui no Brasil, as recompensas se dão 

mais à nivel de times ou divisões do que à nivel individual. 

Em termos de gerenciamento de cultura, parece que a ISS é 

parecida em todo o mundo. Apesar de não dizer isso 

·claramente, quando questionado a respeito da importância da 

formação de uma imagem ou identidade ISS, Andreassen coloca 

que: 

"Há duas razões pelas quais essas eu achei essa 

identidade, essa imagem. Uma foi parte do que 

podemos chamar de desenvolvimento social da nossa 

companhia. Nossos limpadores e guardas- e mais 

tarde, nossos trabalhadores de lavanderia e 

cantinas- não tinham muito o que mostrar pelas 

suas companhias, "isso fornos nós que fizemos". 
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Agora, no entanto, o limpador poderia mostrar a 

suas crianças o carro branco com faixas azuis, nas 

ruas e dizer: "Essa é a minha companhia". Vê-se 

que é agora algo identificável. Todos nós 

precisamos de um certo grau de reconhecimento. Nós 

queremos ter algo para se identificar ao redor de 

nós e na familia". 

A segunda razão colocada por Andreassen tem muito a ver 

com o que vêm ocorrendo na ISS Catering do Brasil. Isto é, 

contratualmente a ISS poderia usar a marca e outras 

habilidades das Wells por 5 anos com o nome ISS WellsSystem. 

Porém, devido a problemas administrativos e também problemas 

relacionados a imagem "prejudicial" deixada pela antiga 

administração da Wells, resolveu-se mudar o nome para I ss 

Catering. Isso parece estar de acordo com as palavras de 

Andreassen: 

"Nossa identidade ISS tornou-se importante também 

de outra forma. Uma companhia "wheeling-dealing" 

compra uma companhia com o propósito único de 

obter lucro na aquisição. A operação da companhia 

adquirida é continuada sem que seu nome seja 

mudado. Sempre foi muito importante para mim e 

meus colegas que cada vez que fizéssemos uma 

aquisição, que nós mudássemos o nome da companhia 

adquirida para ISS e a ela nossa identidade azul 

e branca". 
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Quando questionado a respeito da missão, da ISS como 

uma corporação, Andreassen responde que a missão ISS é a de 

ser lider no mercado. Isso porém, não é propriamente a 

missão (razão de existência) da ISS. Ser lider no mercado 

nos parece muito mais uma meta ou objetivo a ser atingido, e 

não a razão de existência da ISS. 

A missão da ISS, enquanto grupo, fica mais claramente 

enunciada se a pensamos em termos de como foi colocada pela 

ISS Sulamericana, ou seja: 

"Liberar organizações de segmentos diversos,·· para uma maior 

concentração em suas próprias atividades, isentando as de 

trabalhos não relacionados com a sua produção principal, 

através de serviços de apoio que atendam de modo 

diferenciado às necessidades de cada cliente". 
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É interessante observar que, principalmente no Brasil, 

a idéia da terceirização parece ser vista, cada vez mais, 

como uma grande oportunidade para vencer a crise econômica. 

Num artigo publicado na Folha de São Paulo ( 124 ), e 

intitulado corno: Curso ensina corno virar empresário, o 

professor Silvio Aparecido dos Santos coloca claramente que 

urna das possiveis saidas é a terceirização. Terceirizar, 

segundo ele, significa ceder a terceiros segmentos não 

essenciais à atividade principal da empresa, idéia essa, que 

124 SANTOS, SiMo Aparecido. Artigo publicado na Folha de São Paulo, 9 de março de 1992. pg 6-1. 
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não é novidade alguma para a ISS Sulamericana, mais 

especificamente à divisão MasterSystem. 

Parece mesmo que a ISS tem conseguido construir uma 

identidade internacional que padroniza não apenas 

planejamentos e procedimentos internacionais, como chega ao 

ponto de padronizar a maneira que a marca "ISS" deve estar 

colocada nos uniformes, bem como a forma que as três faixas 

azuis, devem estar pintadas nas patrulhas da Iss(l2 5 >. 

Parece, que dessa maneira a cultura corporativa 

gerencial da ISS vai se diluindo em termos mundiais, 

tornando-se cada vez mais dificel de perceber o processo de 

coalizão. Muitos dos valores presentes nos principias da ISS 

parecem advir de empresas de serviços européia, de uma 

maneira geral, e não apenas. de principias exclusivos da 

"administração escandinava". 

V.l- O que tem a ISS Sulamericana de escandinava? 

Não fácil avaliar ou diferenciar o que o grupo ISS que 

opera no Brasil preserva de escandinavo e o que ele tem de 

genuinamente brasileiro. O modelo comparativo de culturas 

proposto por Hofstede< 126 ), pode ser usado, apenas como 

ponto de partida, conforme já mencionamos. Alguns pontos 

125 Ver ISS News, v.l, pp 20-23. 

126 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternaüonal Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



levantados na pesquisa realizada pelo autor contribui, no 

entanto, em alguns aspectos organizacionais relevantes. A 

Dinamarca, enquanto um pais com baixa distância de poder, 

teriam dirigentes que gostam de se apresentar como práticos 

e sistemáticos, admitindo necessidade de apoio. 

Em relação a esse mesmo aspecto os paises com alta 

distância de poder, como é claramente o caso brasileiro, os 

dirigentes gostam de se apresentarem como tomadores de 

decisões benevolentes. Isso fica bastante claro em alguns 

trechos de entrevistas, como: "Nós estamos desempenhando uma 

função que o governo deveria cuidar", ou "Nós não podemos 

também resolver o problema do Brasil"( 127 >. 
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127 A primeira sentença foi pronunciada pelo ex-responsável da Securisystem, enquanto que a segunda foi relatada pelo Vice

Presidente Executivo do Grupo. 



Isso ao 

assistêncialista, 

mesmo 

que 

tempo 

se 

que revela 

aproximaria 

urna 

mais 

postura 

a urna 

administração escandinava, pode se aproximar, na prática, de 

urna postura paternalista-benevolente. 

Por outro lado, ouvimos do Vice-Presidente Executivo, 

que "é importante criar um antagonismo nas coisas", o que 

revela urna postura gerencial que se aproxima mais do "modelo 

escandinavo" de gerenciamento, que não vê os conflitos corno 

problemas, mas ao contrário, corno sendo positivo no sentido 

de permitirem o surgimento de novas idéias. 

Do ponto de vista do empregado, o estudo realizado por 

Hofstede mostra que, em paises com baixa Distância Poder, os 

empregados são menos temerosos de discordarem de seus 

chefes, e ao mesmo tempo, demonstram maior cooperação. Já 

nos paises com alta Distância de Poder, corno é o caso 

brasileiro, além de os empregados temerem mais 

frequentemente entrar em conflito com seus chefes, eles 

seriam mais relutantes a confiarem uns nos outros. 
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Aqui seria interessante observar o primeiro dos valores 

pregados pela ISS; o círculo da satisfação, também conhecido 

corno parceria. Na entrevista realizada na SecuriSystern, 

parece que o conceito de parceria teria o nome de Partner 

Project, que ajudaria a reduzir a rotatividade lá, onde as 

pessoas tem, geralmente maior nivel de instrução. Nas 

Palavras de um ex-gerente da SecuriSystern: 



"Não se1 como são os indices de rotatividade na 

Europa. Acontece que lá surgiu a idéia do Partner 

Project. O Partner Project é a tentativa de 

transformar esse limpador qualificado como um 

acionista da empresa. Assim vincula-se o limpador 

a empresa. Dá-se a ele um interesse a mais do que 

limpar. Ele limpador e acionista da empresa. Ele 

pode depois de 2 anos vender essas ações na bolsa 

de valores". 

Isso, no entanto não daria ao funcionário 

europeu qualquer poder de decisão na companhia. A 

idéia é de que eles recebam além do salário, 

dividendos oriundos dos bons resultados da 

companhia. No Brasil isso não daria certo 

porque o nosso limpador não tem nem conta corrente 

no banco. O individuo utiliza muitas vezes o seu 

vale refeição para comprar pinga". 
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Obviamente esse não seria o único fator que diferencia 

o segurança aqui e na Dinamarca. Como já foi relatado 

anteriormente, a ISS Sulamericana tem avaliado uma crescente 

demanda do mercado, por serviços de segurança no Brasil. Sem 

dúvida, nosso pais vem se tornando cada vez mais violento, e 

os assaltos, sequestres, etc, cada vez mais frequentes. 



Talv~'t nos paises, de primeiro mundo f a função do 

segurança seja bem diferente da nossa. Aqui os seguranças 

ISS chegam a se confundir com a autoridade legal- até pelo 

tipo de uniforme ou patrulha utilizada. Ou seria f ainda 

melhor dizer que tais seguranças podem chegar a obter maior 

respeitabilidade e credibilidade até do que a que teria um 

PM. 
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v.2- O que tem a ISS Sulamericana de brasileira? 

Há, sem dúvida alguma, fatores complicadores na 

economia brasileira que dificulta bastante a ISS a atingir 

sua missão, de liberar seus clientes a se preocuparem apenas 

com o produto principal, executando tudo aquilo que seriam 

considerados serviços de terceiros; limpeza, segurança, 

cozinha, paisagismo, etc. 

Do ponto de vista econômico, obviamente o maior 

obstáculo é a nossa já conhecida ameaça de híperinflação, ou 

a conhecida cultura inflacionária, criada em nosso pais que, 

por si só, impede o produtor a se preocupar com seu produto, 

e dar atenção exagerada a administração do dinheiro; Qual a 

melhor forma de pagar? Qual a melhor forma de receber? Onde 

devemos aplicar nosso dinheiro? 

Todas essas "preocupações" fazem com que, o produto 

principal a ser administrado seja o dinheiro. o conhecido 

setor de serviços gerais dão apenas condições razoáveis de 

trabalho às empresas. Porém a inflação chega à niveis, que 

tais empresas, até por uma questão de sobrevivência, passam 

a cuidar quase que exclusivamente da administração 

financeira. 

Dentro desse quadro, como é que 

ganhos em termos de competitividade ou 

competir mundialmente? 

podemos pensar em 

produtividade para 



Do ponto de vista social, ternos um excesso de mão de 

obra desqualificada que trabalha muitas vezes recebendo um 

salário, abaixo do salário rninirno, sem registro em carteira, 

e com condições gerais de vida (higiene, saúde, habitação) 

muito abaixo do que poderia ser chamado de qualidade de vida 

digna para qualquer cidadão. O pior, é que esse sujeito 

raramente conhece seus direitos básicos de cidadão. 
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Partindo dessas condições sociais, a ISS Sularnericana, 

que registra todos os seus funcionarias com um salário 20% 

acima do piso da categoria, acaba por se apresentar 

inegavelmente com urna postura assistenciali-sta. Isso, fica 

claro quando o vice-presidente se queixa dizendo: 

"Fazemos o que podemos, mas não dá também para 

querer resolver o problema do Brasil". 

De fato, resolver o "problema do Brasil", nenhuma 

empresa individualmente- nem mesmo o Estado Empresarial- foi 

capaz de resolver. Essa é, ao nosso ver, urna das causas pela 

qual o discurso de privatização das estatais ganhou tanta 

força em nosso pais, recentemente. 
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V.3- O que a ISS Sulamericana tem de único? 

É difícil dizer o que é próprio e exclusivo da ISS 

Sularnericana. Vimos que muitos de seus valores gerenciais 

são provenientes da ISS internacional. Por outro lado, 

parece que a ISS já "conhece" suficientemente bem nossa 

cultura- urna vez que está no Brasil desde 1973- para ter se 

adaptado o suficiente com as nossas incoerêcias e 

contradições. 

Concordando com DaMatta ( 12 8 ) e também·:· com a análise 

feita por Calligares( 129 ), o que nos torna único é a nossa 

pluralidade cultural, além de sermos devoradores de uns. 

Qualquer estrangeiro do primeiro mundo que viesse fazer 

negócios em São Paulo, o maior centro industrial do pais, e 

caminhar pela Avenida Paulista (grande centro financeiro), 

pensaria que apesar de tudo, ele está num pais de primeiro 

mundo. No entanto, ele não precisaria se afastar muito de 

lá, para poder observar o número de habitantes vivendo, em 

boa parte do circulo periférico da cidade, em condições de 

vida desumanas, em favelas e debaixo dos túneis. 

No entanto nossos Metrôs e Shoppings-Centers ostentam 

urna aparência vista apenas em países de primeiro mundo. 

Tanto o Metrô quanto muitos dos Shoppings são clientes da 

128 DAMA TIA. Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Ed. Rocco 3a edição, R.J., 1989, pg 95-97. 

129 CALUGARIS, Contardo. Helio Brasil: Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. Ed. Escuta, São Paulo, 1991. 
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ISS. Mesmo assim, impressão que nos dá é de que esta 

companhia, que possui 16.000 funcionários apenas no Brasil, 

é relativamente desconhecida pelo público em geral. 

Isso porque parece fazer parte dos "cursos de caráter 

comportamental, que visam valorizar valores como cortesia e 

procedimentos discretos". Foi-se o tempo em que os Shoppings 

eram frequentados apenas pelas classes sociais mais 

elevadas. Hoje, ele é ponto de lazer, não mais só de um 

público diferenciado, mas é ponto frequentado pelas mais 

variadas pessoas. 

o limpador ISS, bem uniformizado e cóin procedimentos 

discretos, chega por vezes a confundir-se com os assiduos 

frequentadores dos Shoppings paulistanos. Esse anonimato, 

parece ser relativamente desejado pela ISS e seus clientes. 

Afinal, quem não quer mostrar sujeira, não quer mostrar 

também seus limpadores. 

Também na área de Segurança, os funcionários trabalham 

com "cortesia" e não com a brutalidade de um "policial 

qualquer". Os Seguranças da ISS, ao mesmo tempo que 

apresentam discrição, impõem respeito por seus uniformes e 

carros patrulhas utilizados. O próprio treinamento feito em 

Academias homologadas pela Policia Federal é feito para 

torná-los policiais diferenciados. A estatura também 

observada no recrutamento - é outro ponto de diferenciação. 
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VI- CONCLUSAO 

Alguns dos problemas comuns na gestão de organizações 

multiculturais são a criação de suas próprias subculturas, a 

escolha do "parceiro" cuja companhia irá adquirir ou formar 

uma "Joint-Venture", a formação de times internacionais e a 

aceitação ou tentativa de mudanças dos hábitos culturais 

locais dos indivíduos que vivem e trabalham no pais que 

"hospeda" a organização. 

Segundo Hofstede( 130 ), a criação de subculturas é uma 

tarefa vital para qualquer organização, principalmente 

quando se trata de corporações onde haja uma grande 

diversidade cultural entre seus membros. Cada organização 

acaba por criar, intencionalmente ou não, suas próprias 

subculturas, que uma vez criadas tornam-se estáveis e muitas 

vezes quase tão difíceis de mudar como mudar a cultura de 

uma nação. 

Uma subcultura compartilhada entre pessoas com crenças 

semelhantes podem facilitar a comunicação e a motivação. 

Encontra-se entre as organizações mais bem sucedidas, 

aquelas que possuem uma única e forte subcultura; o sucesso 

criado contribui para que o grupo conserve os rituais, 

crenças e valores internos. 

130 HOFSTEDE, Geert. Culture's Conseguences: lnternational Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA, and 

London:Sage, 1980. 



A escolha do "parceiro" com quem a organização irá 

operar no exterior se constitui também num problema para a 

corporação desejosa de empreender no exterior, seja através 

de aquisição, seja através da formação de "Joint-ventures". 

Aqui urna das principais questões é quem possui o controle 

acionário da companhia a ser adquirida ( 131 ). Talvez seja 

justamente nesse ponto que o estudo das quatro dimensões 

possa auxiliar um pouco a organização que pretende investir 

no exterior. Obviamente outros conhecimentos mais 

aprofundados a respeito da cultura gerencial do pais onde 

pretende-se abrir a filial também são fundamentais. 

Nesse sentido citamos alguns trabalhos que podem ser 

importantes para o que seja a tendência gerencial 

brasileira ( 132 ). Nos parece, ser de extrema importância o 

conhecimento "não-esteriotipado" .de nossa cultura para a 

compreensão de como funcionam as leis, o "jeitinho" 

brasileiro, as relações pessoais ( 133 ), a flexibilidade na 

interpretação das leis, etc. 

Nos parece que, de urna maneira geral, a ISS 

Sulamericana soube remodelar em diversos aspectos, 

131 Dentro da própria ISS, temos dois exemplos significativos de aquisição de companhias. A primeira era a Urbran, atual 

Securislystem, cujo controle pertencia a uma empresa suéca. A segunda e última aquisição que parece ter sido mais 

problemática foi a compra de uma empresa, a Weiis. com uma estrutura ainda familiar e extremamente centralizada. 

os 
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132 FLEURY M. T. Leme." Cultura organizacional e estratégias de mudanças: recolocando estas questões no cenário brasileiro 

atual". Revista de Administracão, São Paulo, v.26,n.2, p.3-11, abriVjunho 1991, AMADO, Gilles and BRASIL, Vinagre. The 

Brazilian Organizational Context: The Brazilian "Jeitinho" e TAVARES, Maria das Graças de Pinho, Cultura Organizacional: Uma 

abordagem Antropológica da Mudança - Rio de Janeiro. Qualitymark. 1991. 

133 Ou a sociologia do "Você sabe com quem está falando?", táo bem colocado por DAMA TIA, Roberto. Carnavais,Malandros 

e Heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro. Ed. Guanabara, R.J,1990. e VIEIRA, C.A. COSTA. F.L. e BARBOSA, LO., O 

"Jeitinho" Brasileiro como um Recurso de Poder. Revista de Administração Pública, 16(2), abr./jul. 1982. 
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valores originais da ISS internacional. Por trás da idéia do 

"dividir para crescer" a ISS conseguiu criar times que 

disputam coletivamente para crescerem. 

Incentivos individuais correm o risco de produzir 

disputas indesejáveis dentro da ISS. Se, ao contrário, a 

ISS puder realmente incentivar "times", e não apenas um 

individuo, nos parece que a companhia poderá atingir uma 

competi ti v idade interna mais "saudável" para que a 

organização consiga crescer. Em outras palavras, não basta 

incentivar seus "pequenos" empresários a obterem resultados 

cada vez melhores. Melhor seria procurar incentivar grupos 

de trabalhos, via promoção, ou remuneração. 

Outro problema que enfrenta a ISS Sulamericana é a alta 

rotatividade (5 a 7%) ao mês que- ainda que seja baixa- é 

alta para uma companhia que pretende criar uma forte cultura 

interna. 

Como reduzir tal taxa de rotatividade? Em algumas 

entrevistas que tivemos com os principais responsáveis por 

cada uma das subdivisões, pudemos detectar que a 

rotatividade é maior na categoria dos funcionários com menos 

de 1 ano de casa. Isso nos leva a crer que o problema está, 

ou no processo de seleção, ou no processo de "socialização" 

dos novos membros na organização. 

Reduzir esssa rotatividade dos funcionarias que estão ,. ,, 
atravessando o "primeiro desbaste" significaria para a 
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companhia uma razoável redução nos gastos com treinamentos e 

programas de alfabetização. 

o maior empecilho dentro do grupo, e que parece estar 

em vias de começar a se resolver na ISS, foi criado mesmo 

na aquisição da Wells. Tal obstáculo não se deve apenas ao 

fato da Wells ser muito centralizada ou estar com sua imagem 

prejudicada, mas também por ter uma carteira de 

recebimentos- que no ato da compra- se constituia em mais de 

50% no setor público, que além de inadimplente, ainda não 

parece ter credibilidade na forma como procede suas 

licitações. 

De uma forma geral, podemos dizer que, após dois anos 

da aquisição da Wells, a ISS não conseguiu modelar tal 

empresa à seus padrões básicos de valores filosofias e 

missão. Se na área de segurança e limpeza a ISS realmente 

conseguiu se manter na liderança do mercado, o mesmo não se 

deu com a ISS Catering (antiga Wells). 

Um dos motivos que podem explicar tal problema pode ser 

atribuido a própria falta de observação da missão ISS a 

nivel nacional; ou seja de liberar seus clientes a se 

dedicarem com seu produto final, com a idéia da 

terceirização. Em outras palavras podemos dizer que talvéz 

tenha faltado a ISS, definir melhor internamente qual era o 

seu produto ou serviço. A idéia de terceirização deve ter um 

limite, que pode ser pensado em termos da própria interação 

da ISS com seus clientes. Afinal, será possivel padronizdr 
~) 

refeições coletivas- industriais de norte à sul do pais? E 



192 

as diversidades culturais e alimentares exitente entre nós 

brasileiros? 

Qualquer empresa de cantina deve, da mesma forma como a 

ISS buscou fazer, estar próximo o suficiente dos seus 

clientes para perceber suas necessidades reais. 

Parece ainda discutivel o fato de ter ou não havido o 

processo de aculturamento ou coalizão cultural na ISS 

Catering. Alguns- como - é o caso da antiga responsável pelo 

Departamento de Pessoal- acreditam não ter havido de fato 

esse aculturamento. Para ela a transferência da ISS Catering 

para a SODEXHO, explica por si só a dificuidade que a ISS 

vinha encontrando para entrar na área de cantina no Brasil. 

o Vice- Presidente Executivo da ISS, no entanto, 

discodrda desse ponto de vista. Para ele, apesar do grande 

prejuizo, resultante da compra e venda da Wells, a recém-

batizada ISS Catering tem muitos aspectos novos em relação, 

ao que era a parte de refeições coletivas da Wells. 

Continuando nessa linha de raciocinio ele assegura que os 

valores e filosofias da SODEXHO francesa são praticamente os 

mesmos da ISS Catering. Para ele o problema esta no fato de 

a Holding brasileira, preocupando-se muito com o desempenho 

da ISS Catering, deixou de investir mais em áreas mais 

tradicionais do Grupo, como a limpeza e a Segurança. 
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