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Introdução 

A escolha do tema desta pesquisa se deu exatamente pelas reiteradas 

observações que vinham sendo desenvolvidas pelo modus operandi dos membros de 

nível gerencial das empresas estudadas, no que tange aos valores, as crenças, as normas 

de uma sociedade na qual as empresas estão inseridas e como estes fatores culturais 

interferiam na formação, desenvolvimento e prática gerencial frente aos diversos fatores 

como gestão de pessoal, gestão da inovação e flexibilidade das organizações para 

situações adaptativas às mudanças ambientais. 

Neste aspecto, o problema evidenciado, merecedor de uma observação e estudos 

sistemáticos apontam para as dificuldades no uso do poder e da autoridade frente a essas 

situações desafiadoras. Desta forma, diante de vários motivos que levariam ao 

desenvolvimento da pesquisa, destaca-se a necessidade de se conhecer como a gerência 

moderna pode lidar habilmente com fatores que até então eram do domínio da 

Antropologia Cultural e da Sociologia, trazendo essas ciências para o âmbito da 

Administração possibilidades de se conhecer um fenômeno determinante das condutas 

sociais dos seres humanos, principalmente em organizações produtivas. Segundo, 

facultar ao administrador melhor intervenção na realidade social e como lidar com esses 

atores que não podendo ser extirpados do seres humanos poderão ser trazidos a lume 

incorporando os seus conhecimentos aos modelos gestacionais. 

Referencial Teórico  

A complexidade que é evidenciada nesta definição foi trazida a lume pelo 

antropólogo Edward B. Tylor, quando percebe na cultura que os seus elementos 
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constituintes formam um todo universal, isto é, impossível, estudar os artefatos sem 

levar em consideração o envolvimento de valores e crenças e sentimentos no seu uso.  

Sendo assim, definia cultura como o complexo unitário que inclui o conhecimento, a 

crença, a arte, a moral, as leis e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo 

comem como membro da sociedade Tylor (1871 apud BERNADI, 1992, p.24). Isto o 

que poderia ser considerado para um dado grupo social a importância da atividade 

artesanal e outros que optam pela atividade industrial. Sendo assim, as empresas 

poderiam, nesta perspectiva, serem classificadas em empresas tradicionais ou empresas 

modernas; empresas familiares ou empresas profissionalizadas; empresas rurais ou 

empresas urbanas. 

Concorda, apesar das críticas, com esta definição, Bernardi quando destaca que a 

mesma traz elementos importantes do fenômeno cultural tais como: (i) a integridade da 

cultura como complexo unitário; (ii) o seu valor como norma de comportamento; (iii) 

para o indivíduo; (iv) como membro da sociedade. Neste aspecto, quando a cultura é 

considerada na sua totalidade, revela-se como um ideal de vida, um modelo ou uma 

matriz, na qual cada membro se integra e pelo qual se configura. 

Se levarmos em consideração a noção de personalidade base, desenvolvido por 

Ruth Benedict, vamos ter que destacar e identificar na pesquisa o conjunto de padrões 

de comportamento apresentados por uma determinada cultura, de modo que aquele que 

com eles se conformam se apropria de algumas normas específicas de comportamento. 

No âmbito dos valores, afirma Bernadi (1992, p.10) “está integrado no sistema e 

como padrão adquire força coercitiva que obriga cada membro singular ao respeito do 

seu cumprimento. Ou seja, a força coercitiva transforma a cultura em norma, atribui-lhe 

um poder que limita a liberdade de escolha do indivíduo. 

Por sua vez, a norma indica aquilo que foi transmitido, aquilo que foi 

estabelecido. Adquire, portanto, um significado moral e oferece termo de comparação 

para se conhecer o que é legítimo ou ilegítimo, próprio ou impróprio etc. 

No que tange as instituições, Bernadi (idem) afirma que as instituições sociais 

são os elementos adquiridos e componentes do sistema social. Isto é, elas representam a 

ossatura de base da sociedade e seguem as linhas da cultura. Em outras palavras, podem 

ser entendidas da seguinte maneira: toda organização social, a exemplo das 

organizações empresariais, representa uma noção intimamente ligada ao conceito de 

cultura e de sociedade. Evidencia o nexo interno dos valores culturais expressos pelas 

instituições sociais, de modo que entre uma organização social e a sociedade há uma 
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interdependência que se acentua tanto em nível de individuo quanto ao nível de grupo 

(Radcliffe- Brown, 1973 apud Bernadi, 1992 p.42-43; Lévi-Strauss 1958, apud Bernadi, 

1992. p.42-43). 

Indiscutivelmente, das inúmeras definições sobre cultura esta assume destaque 

especial, pois coloca o sistema social como fruto dos padrões culturais adotados nas 

diversas sociedades, ou seja, independente da cultura esses elementos figuram com 

intensidades distintas, dando a configuração que lhe é própria, como assim definiu uma 

das antropólogas mais destacada dos Estados Unidos, Margareth Mead, que aderindo à 

escola da cultura e personalidade introduziu o conceito de personalidade modelo, como 

um conjunto de características que se pensou possível de ser observada em pessoas de 

qualquer cultura dada.  

Sendo assim, verifica-se que há um consenso entre os antropólogos que cultura 

não significa sinônimo de civilização geral, pois para Kleper  (2002, p.287-331) ela é 

essencialmente “uma questão de idéias e valores, uma atitude imental coletiva. As 

idéias, os valores, a cosmologia, a estética e os princípios morais são expressos por 

intermédio de símbolos e, portanto, -se o meio é a mensagem – cultura podia ser 

descrita como um sistema simbólico”. 

Também na mesma escola antropológica se destacava Ruth Benedict (1887-

1948) adepta, tanto quanto o pai da antropologia americana, Franz Boas, do relativismo 

cultural, ou seja, escola que afirmava que a cultura possui seus próprios imperativos 

morais, que só poderiam ser compreendidos se estudasse a cultura como um todo. Desta 

forma, os elementos constituintes de uma cultura como moral são valores relativos a 

aqueles que a adquiriram, de modo que houvesse uma abstenção ao juízo de valor por 

outros membros pertencentes à cultura diferentes. 

Por outro lado, relacionava a cultura às potencialidades humanas, ou seja, a 

capacidade que tinha determinados grupos sociais de que essas potencialidades serem 

aceitas como formas adequadas de conduta das pessoas que fazem parte dessa cultura. 

Demonstrando que em cada sociedade a cultura tinha uma “personalidade” que era 

estimulada em cada indivíduo. 

Indiscutivelmente, uma organização sobrevive dos indivíduos que formam esta 

comunidade, de modo que portadores de valores culturais adquiridos socialmente vão 

exercer as suas práticas profissionais reproduzindo-as através do seu repertório 

etnolinguístico no âmbito da organização que os acolhem. Sendo assim, pode-se afirmar 
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que há a subcultura da empresa A ou da empresa B, a qual dá a cada uma sua identidade 

cultural própria. 

Existem alguns fatores chaves quando é levada em consideração a organização 

de uma empresa como um todo são eles: cultura, estratégia, recursos e habilidades, 

estrutura, sistema, pessoal (clientes internos) e a própria gestão. Sendo a cultura um 

processo dinâmico de toda a estrutura organizacional e um elemento que influencia 

todos os outros elementos da organização, torna-se, assim, necessário um estudo 

aprofundado sobre essa dimensão, uma vez que abordá-la implica termos uma idéia do 

conjunto que compõe essa organização. 

De acordo com Sérgio Alves (1988, p.10), um dos estudiosos mais respeitados 

na aplicação dos pressupostos da cultura para a análise da organização, a cultura 

empresarial pode ser expressa da seguinte forma: 

Um conjunto complexo de crenças, valores, pressupostos, símbolos, 

artefatos, conhecimentos e normas, freqüentemente personificado em 

heróis, que é definido na empresa pelos sistemas de comunicação e pela 

utilização de mitos, estórias, rituais, além de processos de 

endoculturação. 

Para Bernadi, a cultura Organizacional é o conjunto de valores, crenças, atitudes 

e normas compartilhadas que moldam o comportamento e as expectativas de cada 

membro da organização. 

Considerando a cultura organizacional de um ponto de vista antropológico, 

Maria das Graças de Pinho Tavares (1997 apud PARRA, 2003) apresenta a seguinte 

definição: 

Um conjunto de soluções observáveis, discerníveis e 

identificáveis, relativas à sobrevivência, manutenção e 

crescimento de um grupo humano delimitado, que denominamos 

empresa. Esse conjunto de soluções é um aglomerado de aspectos 

ideacionais, comportamentais e materiais. 

Barrio combinando as definições dadas por Kluckhohn e Kroeber define-a como 

“um sistema integrado de padrões de conduta aprendidos e transmitidos de uma 

geração a outra, característicos de um grupo humano ou sociedade”. 

Observando-se na plenitude a definição desses dois antropólogos há de se 

verificar as possibilidades plenas de sua percepção como um fenômeno social 

manifesto. Neste sentido,  



 

 

5

 

A cultura consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamento 

e pelo comportamento, adquiridos e transmitidos por símbolos que 

constituem as aquisições (achievement) distintivas dos grupos humanos, 

incluindo as suas materializações e artefatos; o núcleo essencial da 

cultura consiste em ideais tradicionais (isto é, historicamente derivadas 

e selecionadas) especialmente em valores com elas relacionadas; os 

sistemas culturais podem considerar-se, por um lado, como produtos da 

ação, e, por outro lado, como elementos condicionantes de ação 

sucessiva. Kluckhohn e Kroeber (1972, p.367 apud BERNARDI, 1992, 

p.29). 

Importa salientar, sobretudo, que acessar a uma cultura é destacar qual dos 

fatores são plenamente observáveis, discerníveis e identificáveis. Deste modo, Barrio 

(2005, p.31) destaca as normas culturais, pois segundo ele, “a norma é um modo de 

comportamento que compõe a cultura de qualquer sociedade e que resulta da 

generalização da conduta da maioria dos membros dessa sociedade 

Metodologia 

Diante da intrincada complexidade do fenômeno cultural e de suas variantes o 

trabalho de campo se faz premente, embora se minimize a observação participante, 

pois é sabido que as organizações colocam óbices para que o pesquisador não se insira 

no seu cotidiano, nas suas atividades e nas suas decisões. A pesquisa adota uma 

metodologia disposta de cinco fases: (1) Questionário direto, (2) Entrevista indireta, (3) 

Criação de um “diário” de avaliação das variáveis, (4) Aplicação do método estatístico 

de correção de variáveis (5) Analise e interpretação dos dados.  

A tarefa de observação deverá ocorrer conforme a orientação de Barrio (2005, 

p.43) que deve o pesquisador entrar em contato com os informantes, indivíduos que 

devido a sua posição na organização, sua sabedoria ou até mesmo a sua atividade pode 

proporcionar relatos, descrições ou interpretações endógenas úteis. 

Barrio (2005, p.44) ainda sugere que deve haver uma seleção das variáveis 

culturais mais importantes que deverão constar nos questionários indiretos, pois não 

estão desenhados para serem aplicados diretamente pelos informantes, ma para que o 

observador (pesquisador) após as suas observações anotem controladamente os traços 

gerais da cultura organizacional. 

Quanto à entrevista indireta, Barrio (2005, p.45) ocorre com uma conversação 

informal, tratando de temas que interessam a pesquisa sem forçar o interlocutor com 

perguntas excessivas e estereotipadas. 
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Considerações Finais 

No plano teórico, os motivos que mais se destacam referem-se a permitir aos 

discentes a conhecer fatores causais das condutas organizacionais, bem como confrontar 

teoria e prática dentro do contexto sociorganizacional. No plano prático, diz respeito à 

aquisição, mediante pesquisa, de informações aptas à intervenção e modificação da 

realidade-problema. Ou seja, trabalhar no plano da pequisa-ação permitindo uma 

intervenção na realidade de modo apto, com base nas abstrações conceituais adquiridas. 

Do ponto de vista inovativo, esta pesquisa colocará em prática métodos de 

abordagem e verificação da realidade-problema, bem como propiciará a oportunidade 

de estabelecer estratégias de intervenção mais adequadas nas empresas locais, isto do 

ponto de vista também da teoria utilizada, por se tratar da conjunção de teorias 

sociológicas, antropológicas aplicadas à ciência da administração. 
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