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Resumo:Na busca do entendimento da inter-relação entre liderança e cultura, este trabalho teve como
objetivo principal verificar o impacto da liderança na construção da cultura organizacional: um estudo de
caso com. Este estudo descritivo foi guiado por um levantamento bibliográfico de estilos de liderança
sobre a cultura organizacional. e Como método de coleta de dados aplicar-se-á um questionário contendo
cinco perguntas acerca dos estilos de Liderança: Autocrática, Democrática e Liberal, no intuito de
verificar se há de fato, uma correlação possível entre liderança e a construção da cultura organizacional.
Pelo que se expõe esta pesquisa tem como proposta: “verificar os impactos da liderança na construção da
cultura organizacional: um estudo de caso nas empresas privadas localizadas na cidade do aço”.
Inicialmente, cabe salientar que a amostra utilizada na pesquisa foi composta 80 (oitenta) colaboradores,
sendo a maioria do sexo feminino, representando 73,7% dos respondentes, frente a 26,3% dos indivíduos
do sexo masculino, conforme representado na tabela 11. Observou-se que no total de 80 respondentes, 59
(cinquenta e nove) pertence ao sexo feminino, são jovens, com menos de 01 (um) ano de tempo de
serviço, sendo que 47,5% dos entrevistados optaram pelo Estilo de Liderança Democrático, ou seja,
quase a metade dos respondentes. Partindo dessa premissa, recomenda-se, a título de conclusão, que se
proceda nova investigação, a fim de verificar se respondentes com idade acima de 30 anos e com mais
tempo de serviço, pensa sobre os estilos de liderança apresentados neste estudo. A partir destas
verificações, recomenda-se ainda, pesquisa pautada especificamente na cultura organizacional com vista
a validar a força da cultura na gestão empresarial, já que segundo alguns autores, esta se fortalece com o

tempo e se confunde com o estilo de liderança imposto pelos líderes.
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1. INTRODUÇÃO
Pode-se dizer que diversos estudiosos já ressaltaram a força da cultura na gestão
empresarial. No entanto, de maneira análoga, o tema liderança, bem como as características
dos líderes e tipologia de lideranças, também tem merecido destaque por autores que se
dedicam a estudar linhas de pesquisas em gestão de pessoas, sempre na busca de novas
abordagens do tema.
Salienta-se que a particularidade da cultura de uma corporação, deve legitimar o jeito
como ela gerencia seus negócios, trata seus clientes internos e externos, o nível de liberdade
existente em seu ambiente de negócios e a fidelidade dos seus atores junto á organização.
Por representar o alicerce dos negócios, a cultura corporativa deve ser construída ao
longo do tempo, remetendo á identidade organizacional, bem como validar sua missão, visão e
valores. Dessa forma, a empresa deve divulgar o que faz, para onde vai e o que valoriza, como
também, gerenciar e resolver conflitos de clima vinculados aos indivíduos que a compõe.
“O objetivo principal desta pesquisa é verificar o impacto da liderança na construção da
cultura organizacional: um estudo de caso nas empresas privadas localizadas na cidade do
aço”.
De forma a delimitar o tema, este artigo optou por avaliar de forma específica, os
estilos de liderança: Autocrática, Democrática e Liberal, no intuito de verificar se há de fato,
uma correlação possível entre liderança e a construção da cultura organizacional. O modelo
parte da premissa de que as organizações podem ser caracterizadas de acordo com seus traços
comuns.
Acredita-se poder identificar ainda, se existem traços da liderança na ligação entre a
Cultura Organizacional e os liderados, a fim de promover o engajamento dos colaboradores na
busca de um direcionamento estratégico.
Na tentativa de alcançar objetivos estratégicos, e em função de sua influência nos
acontecimentos organizacionais, a área de gestão de pessoas busca identificar a importância
das práticas de liderança na construção da cultura organizacional junto aos colaboradores,
evidenciado seus hábitos, crenças, normas, e, principalmente, as regras explícitas e implícitas
que todos seguem numa determinada empresa.
Este estudo descritivo será guiado por um levantamento bibliográfico de estilos de
liderança sobre a cultura organizacional e no estabelecimento de relações entre elas. Como
método de coleta de dados aplicar-se-á um questionário contendo três perguntas acerca dos
estilos de Liderança: Autocrática, Democrática e Liberal, no intuito de verificar se há de fato,
uma correlação possível entre liderança e a construção da cultura organizacional.
Dada a grande importância do tema, pergunta-se: Qual é o impacto da liderança na
construção da cultura Organizacional?

2. ORGANIZAÇÃO
Lacombe (2003) define organização como sendo o reunião de várias pessoas de forma
estruturada e deliberada e em associação, com intuito de traçar metas na busca de objetivos
comuns a todos os seus membros, (LACOMBE, 2003).
De acordo com Moraes (2004, p.91):
Organizações são instituições sociais e a ação desenvolvida por membros é
dirigida por objetivos. São projetadas como sistemas de atividades e autoridade,
deliberadamente estruturados e coordenados, elas atuam de maneira interativa com
o meio ambiente que as cerca.

Maximiano, (2007, p.11), evidencia que dependendo da forma como as organizações
são administradas, podem se tornar “eficientes e eficazes” ou “ineficientes e ineficazes”,
podendo as mesmas se tornar um problema em vez de solução.
Moraes (2004), esclarece que as organizações são constituídas para prover serviços e
ou produtos podendo ser de natureza econômica, social, pública ou privada.
Na Tabela 01 as organizações estão representadas de acordo com a concepção de
Maximiano (2007).
Tabela 01 – Tipos de Organizações
Organizações do
Governo

São administradas pelo governo e têm como objetivo prestar serviços à comunidade
em geral, e são mantidas pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições;

Organizações
Empresariais

São organizações que têm por finalidade o lucro na produção e/ou comercialização
de bens e serviços, podendo ser classificadas de acordo com o seu tamanho,
natureza jurídica e área de atuação. São criadas com recursos próprios (dos
proprietários em forma de capital social) e também com recursos de terceiros, como
fornecedores e credores em geral (como empréstimos e financiamentos). O seu
resultado é distribuído aos sócios e o restante é mantido como reservas de lucros
para a empresa;

Organizações do
Terceiro Setor

São as organizações de utilidade pública, sem fins lucrativos, e são criadas por
pessoas sem vínculo com o governo, entre elas estão as ONGs (organizações nãogovernamentais) e outras entidades com fins filantrópicos.

Fonte: Adaptado de Maximiano (2007)

3. LIDERANÇA
Uma definição completa de liderança também necessita evidenciar o contexto e o
simbolismo captado no líder. A Liderança acontece no contexto de equipes voltadas para
metas. Isso não que dizer, porém, que o avanço do grupo à sua meta seja função apenas de um
líder.
Liderança é a capacidade pessoal de unir e influenciar pessoas para a realização de
objetivos, sendo muito importante na administração de projetos, porque a autoridade formal
tem limitações (MAXIMIANO, 2002).
Kuazaqui (2006, p. 03) define liderança como sendo o conjunto complexo de
relacionamentos interagentes, cada qual com sua relação de hierarquia e influências cognitivas.
Oliveira (2006, p. 13) ressalta as qualidades pessoais de liderança, como sendo um
conjunto de habilidades. Ela depende de um número de qualidades pessoais sutis que são
difíceis de ver, mais que são muito poderosas. Essas incluem coisas tais como entusiasmo,
integridade, coragem e humildade.

No contexto organizacional o líder fornece os meios para a maior parte dessa
simplificação. O líder oferece um ponto focal logicamente convincente e emocionalmente
gratificante para as pessoas que estão tentando entender as causas e as conseqüências das
tarefas organizadas. Concentrar-se no líder reduz as complexidades organizacionais às
condições simples que as pessoas conseguem entender e comunicar.
Dessa forma, a liderança está mais relacionada a lidar com desafios, e o gerenciamento
pode ser relacionado a lidar com a complexidade organizacional (Stefano, 2008).
Dentre as diversas definições para liderança, talvez a mais sucinta seja a de Stoner e Freeman
(2009, p. 344) onde definem liderança como: “O processo de dirigir e influenciar as atividades
relacionadas às tarefas dos membros de um grupo”.
De acordo com Williams (2010, p. 286) liderança é o processo de influenciar outras
pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais.
Robbins (2009, p.154) conceitua liderança como sendo a capacidade de influenciar
um grupo em direção ao alcance de objetivos. A origem dessa influencia pode ser formal,
como a conferida por um cargo gerencial em uma empresa. Como essas posições
subentendem certo grau de autoridade, um profissional pode assumir um papel de liderança
apenas em função do cargo que ocupa. Nem todos os lideres são administradores, nem todos
os administradores são lideres. O fato de a organização atribuir a seus administradores alguns
direitos formais não lhes assegura a capacidade de liderar com eficácia. A liderança não
sancionada – ou seja, a capacidade de influenciar que emerge fora da estrutura corporativa
formal – em geral é tão importante quanto a influencia formal ou até mais.
Ervilha (2008) “ressalta que liderar é influenciar e conduzir pessoas nas situações em
que é identificado um objetivo claro e definido, que busca os resultados desejados”.
Robbins (2006, p. 76) apresenta ainda, que
[...] os estudos sobre liderança têm utilizado definições inconsistentes do termo
eficácia. Uma revisão da literatura revela que os pesquisadores têm adotado pelo
menos cinco definições diferentes. (1) Medidas objetivas versus medidas subjetivas.
(2) Aceitação versus rejeição do líder. (3) Medidas de desempenho individual
versus medidas de desempenho do grupo. (4) Produtividade versus satisfação. (5)
Nível de análise. O objetivo deste capítulo não é fazer uma síntese dessas definições
mas fazer duas observações. Primeiro, a eficácia da liderança é importante.
Segundo, considerando que a eficácia da liderança não tem sido definida de modo
consistente, é preciso tomar cuidado ao fazer generalizações a seu respeito.

Para Chiavenato (2006, p.18-19) "A liderança é necessária em todos os tipos de
organização humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos. Ela é
essencial em todas as funções da Administração: o administrador precisa conhecer a natureza
humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar".
Ainda de acordo com o mesmo autor (2003, p. 123), “a liderança constitui um dos
temas mais pesquisados e estudados nas últimas décadas. As teorias sobre a liderança que
foram apresentadas por autores humanistas podem ser classificadas em três grupos [...]”.
3.1 ESTILOS DE LIDERANÇA
Existem diferentes estilos de Liderança que podem ser usados conforme a equipe que
se tem. Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos com a intenção de identificar diferentes
estilos de liderança ou modelos gerenciais que melhor se ajusta a diferentes perfis de culturas
organizacionais (CAMERON; QUINN, 2006; HOUSE et al., 2004; MASOOD et al., 2006).
Os estilos de lideranças mais investigados pelos autores, estão descritos na tabela 2.
Tabela 2 – Estilos de Liderança

Liderança
Autocrática:

Forma extrema de liderança transacional, onde o líder exerce um nível elevado de
poder sobre os empregados ou membros da equipe. As pessoas que compõem a
equipe não têm muitas oportunidades para apresentar sugestões, mesmo que estas
sejam do interesse da equipa ou da organização.

Liderança
Carismática:

Este estilo pode parecer semelhante a um estilo de liderança transformacional, já
que o líder injeta grandes doses de entusiasmo na equipe e é muito participativo
na questão de motivar os outros. Entretanto, um líder carismático pode ter
tendência a acreditar mais em si próprio do que na equipa. Isto pode criar o risco
de que um projeto, ou até mesmo uma organização inteira, caia se o líder sair: aos
olhos dos seguidores, o sucesso está associado à presença do líder carismático. A
liderança carismática acarreta uma grande responsabilidade e requer um
compromisso a longo prazo por parte do líder.

Liderança
Laissez-faire:

Esta expressão em francês significa "deixar andar" e é usada para descrever um
líder que deixa os colegas prosseguir com o que fazem. Pode ser eficaz se o líder
controlar o que é conseguido e der conhecimento disso á equipe de forma
regular. Normalmente, a liderança laissez-faire funciona em equipes onde os
indivíduos têm muita experiência e espírito de iniciativa válido. Infelizmente,
também pode resultar em situações em que os gestores não exercem controle
suficiente.

Liderança
Participativa:

Na liderança Participativa os colaboradores são convidados a participarem dos
processos decisórios. É nesse estilo de liderança que há o incentivo dos
componentes do grupo opinarem quanto a maneira que determinada tarefa será
executada, cabendo a decisão final ao líder.

Liderança
Transacional:

Este estilo de liderança começa com a premissa de que os membros da equipa
concordam em obedecer completamente ao líder quando começam a trabalhar
com ele: (normalmente) a transação constitui o pagamento aos membros da
equipa em troca de esforço e obediência. Assim, o líder tem o direito de "punir"
os membros da equipa se o trabalho realizado não corresponder aos padrões prédeterminados.

Liderança
Transformacional:

Uma pessoa com este estilo de liderança é um verdadeiro líder que inspira a
equipa com uma visão partilhada do futuro. Os líderes transformacionais são
muito visíveis e passam muito tempo a comunicar. Não lideram
necessariamente a partir da linha da frente, uma vez que tendem a delegar
responsabilidade entre as equipas. Apesar de o entusiasmo ter tendência a ser
contagioso, podem precisar de apoio de "pessoas de pormenores".

Liderança virada
para as pessoas ou
Liderança
orientada para as
relações:

Este estilo de liderança é o oposto da liderança virada para as tarefas: o líder
está completamente concentrado na organização, apoio e desenvolvimento das
pessoas que lidera. Como um estilo participativo, tende a levar a bom trabalho
de equipa e a colaboração criativa. No entanto, se levado a extremos, pode
resultar no fracasso dos objetivos da equipa.

Fonte: Adaptado de Yukl (1989); Bernard (1995); Johnson (1998); Teixeira (1998);
(2000); Lacombe (2003).

Chiavenato

No intuito de verificar se há de fato, uma relação possível entre Cultura Organizacional
e Liderança, este artigo optou por avaliar os estilos de liderança: (i) Autocrática, (ii)
Democrática e (iii) Liberal, baseado nos estudos de Chiavenato (2005).
As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo que é estimulado e assistido pelo
líder.
As características dos estilos de liderança seguem descritas na tabela 3.

Cronograma
de Trabalho
Tomada de
Decisões

Tabela 3 – Estilos de Liderança descritos por Chiavenato (2005)
(i)
(ii)
(iii)
Liderança
Liderança
Liderança
Autocrática
Democrática
Liberal
Apenas o líder decide e
fixa as diretrizes sem
qualquer participação do
grupo.

As diretrizes são debatidas e
decididas pelo grupo que é
estimulado e assistido pelo líder.

O líder determina
O próprio grupo esboça
Programação
providências e técnicas para
dos Trabalhos providências pra a execução
das tarefas,
atingir o alvo com o
uma por vez, na medida
aconselhamento técnico do líder.
em que são necessárias e de
As tarefas ganham novos
modo imprevisível pra o
contornos com os debates.
grupo

Divisão do
Trabalho

O líder determina qual a
tarefa que cada um deverá
executar e qual seu
companheiro de trabalho.

Total liberdade para a
tomada de decisões grupais
ou individuais, com
participação
mínima do líder.
A participação do líder
no debate é limitada
apresentando apenas
alternativas ao grupo,
esclarecendo que
poderia fornecer
informações desde que
solicitada.

A divisão das tarefas fica a
Tanto a divisão das tarefas
critério do grupo e cada membro quanto a escolha dos colegas
tem liberdade de escolher seus
ficam por conta do grupo.
próprios colegas.
Com absoluta falta de
participação do líder.

O líder pessoal e
O líder procura ser um
Participação do
Líder
dominador nos elogios e nas
membro normal do grupo.
críticas ao trabalho de cada É objetivo e estimula com fatos,
um.
elogios ou críticas.
Fonte: Chiavenato (2005)

O líder não faz nenhuma
tentativa de avaliar o
curso das coisas.

3.2 LÍDER: CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES
Os líderes também exercem função simbólica tanto para os membros da de dentro da
equipe como para os de fora. Ressalta-se ser impossível a todo colaborador compreender
tudo que se passa no ambiente de tarefa.
Em outras palavras, os líderes podem surgir naturalmente no interior de uma equipe
ou por indicação formal.

3.2.1. CARACTERÍSTICAS
O perfil do líder foi traçado por autores como Boyett (1999, p. 29), por exemplo,
podendo ser sintetizado a partir das características demonstradas na tabela 4.
Tabela 4 – Características do Líder de acordo com Boyett (1999).
Características:

Descrição:

Visão
Orientadora:

Deve ter idéia clara do que quer fazer, profissional e pessoalmente, além de força
para persistir durante adversidades, inclusive os fracassos;

Confiança:

Saber conquista da confiança das pessoas;

Respeito pelos
seguidores:

Ser líder dos líderes; ser pragmático para seu núcleo e acreditar de verdade no que
diz e faz;

Abertura
para o novo:

Estar em sintonia com a sua época. Não acompanharas transformações e não aceitar
as inovações é expor-se à obsolescência e à perda de liderança;

Postura
de aprendiz:

Ter disposição permanente para atualizar-se, querer aprender cada vez mais e
sempre;

Visão
de futuro:

Manter os olhos bem fixados no horizonte distante, mesmo que se esteja caminhando
em direção a ele. Ser capaz de visualizar o futuro que quer alcançar, com uma clara
visão de para onde quer ir e o que quer realizar;

Liderança
de Equipes:

Ter como referência básica o grupo, sua integração e coesão; buscar a sinergia. Não
há líder sem uma equipe forte;

Iniciativa:

Demonstrar capacidade de fazer as coisas acontecerem;

Negociação:

Saber negociar é o instrumento fundamental do líder, para obter a participação e
cooperação espontâneas;

Estímulo à
Delegação:

A delegação de autoridade é o grande instrumento de liderança para obter a coresponsabilidade e desenvolver os liderados por meio do exercício da decisão;

Avaliação de
Desempenho:

O líder deve manter sua equipe informada, inclusive e principalmente sobre o papel e
o desempenho de cada integrante;

Postura
Ética:

Compromisso com o bem comum, com a qualidade e com os valores de uma política
empresarial sadia são fatores essenciais para garantir a credibilidade do líder;

Postura
Proativa:

Implica promover a inovação, o rejuvenescimento e a revitalização cultural,
garantidores da perpetuidade da organização.

Fonte: Boyett (1999, p. 29),
No que tange às características dos líderes quando comparados às dos gerentes, Santos
(1997), citado por Mattar (1998) apresenta resultados reproduzidos na tabela 5.

Tabela 5 - Características diferenciadoras entre Gerentes e Líderes.
GERENTES
Administra
É uma cópia
Foco: Sistemas e estruturas
Apoia-se no controle
Visão de curto prazo
Pergunta como e quando
Tem os olhos sempre nos limites
Limita
Aceita o status quo
É o clássico bom soldado
Faz certo as coisas
Fonte: Santos (1997, p. 158).

LÍDERES
Inova
É um original
Foco: pessoas
Inspira confiança
Visão de longo prazo
Pergunta o quê e por quê
Tem os olhos sempre no horizonte
Dá origem
Desafia
É a sua própria pessoa
Faz a coisa certa

4. CULTURA ORGANIZACIONAL
Toda organização, em qualquer ramo de atividade ou negócio, possui uma cultura que
evidencia seu ambiente e as relações sociais. Conceitualmente, a cultura organizacional
configura-se por meio de normas, crenças, valores e padrões centrais que estruturam a
dinâmica organizacional (BARBOSA, 1996; FREITAS, 1991; SOUZA, 1978).
Daft (1999, p. 244), esclarece que "a cultura de uma organização geralmente começa
com um fundador ou um líder pioneiro que articula e implanta idéias e valores particulares
como visão, uma filosofia ou uma estratégia comercial".
Entretanto, para Tavares (2002), a cultura se constrói a partir da trajetória evolutiva
do homem, podendo ser aplicada no âmbito das corporações, em vista que é um subsistema
interligado com um sistema mais abrangente.
Já de acordo com Marras (2011, p. 289) a cultura organizacional
é o modelo de pressupostos básicos que um grupo assimilou na medida em que resolveu os
seus problemas de adaptação externa e integração interna e que, por ter sido suficientemente
eficaz, foi considerado válido e repassado (ensinado) aos demais (novos) membros como a
maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas.
Schein (1988, p.9) define cultura organizacional como sendo:
Padrão de pressupostos básico – criados descobertos e desenvolvidos por um
determinado grupo que aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e
integração interna- que têm funcionado suficientemente bem para ser considerado
valido,e assim,ser ensinado aos novos membros como modo correto de perceber,
pensar e sentir em relação àqueles problemas.( Schein, 1988, p.9)

Schein (1988, p.2) esclarece ainda, que os padrões culturais são criados e comunicado
pelos lideres, os quais seu principal desempenho é criar, gerir e até eliminar uma cultura, se
necessário. Ressalta-se que a cultura e liderança estão profundamente ligadas e não podem ser
compreendidas separadamente, pois exatamente o talento único de um líder e sua habilidade de
trabalhar com a cultura.
Robbins (2005, p.376), esclarece que a cultura representa uma percepção comum
mantida pelos membros da organização.
Já sobre a visão de Otávio & Amboni (2007, p.159) a cultura abrange um conjunto de
características do ambiente de trabalho, compreendidas pelos colaboradores, constituindo-se
numa das forças importantes que influenciam em sua conduta. Compreende, além dos padrões
formais, o conjunto de regras não escritas que modificam as atitudes dos indivíduos na

organização, ou seja, o autor diz que ”O processo de mudança é muito difícil, exigindo
cuidado e tempo.”
Ainda de acordo com os autores, para alcançar uma modificação duradoura, não se
tenta transformar pessoas, mas as restrições organizacionais que atuam sobre elas. Os
pressupostos que compõem a cultura da organização são as normas, os valores e o poder,
sendo atributo essencial a organização.
Os pressupostos são apresentados na tabela 6 abaixo relacionada de conformidade com
Otávio e Amboni (2007, p.159):
Tabela 6 – Pressupostos da Cultura Organizacional
Pressuposto
da Cultura
Organizacional

Características:

Normas:

São padrões ou regras de conduta, nos quais os membros da organização
se enquadram. A norma é um padrão que as pessoas obedecem sem levar
em conta o lado bom ou mau. As normas são explícitas no momento em
que as pessoas se adaptam a elas de forma consciente. As regras são
implícitas (subentendidas) quando as pessoas se conformam, sem ter
consciência.

Valores:

Representam o conjunto de atributos que a força de trabalho julga positivo
ou negativo numa organização. As normas e valores se inter-relacionam,
existindo, consequentemente, uma interdependência entre eles. As normas
de uma organização podem refletir certos valores organizacionais.

Recompensas:

O comportamento das pessoas e influenciados pelas recompensas que
recebem pelo trabalho desenvolvido. Os gerentes devem identificar
estratégias de recompensas para estimular as pessoas a obter um
rendimento maior.

Poder:

A fonte central de poder de uma organização pode refletir padrões
culturais e, estes, por sua vez, podem influenciar o comportamento das
pessoas dessa organização.

Fonte: Otávio e Amboni (2007,p.159)
A percepção desses quatro pressupostos na cultura da organização é um ponto
fundamental para o êxito do diagnostico organizacional, geralmente naquelas alterações em
que se torna essencial compreender como a organização funciona, bem como os tipos de
cultura preponderante.

4.1 COMPONENTES DA CULTURA
A cultura organizacional é composta de diversas informações, dentre os quais se
destacam, pela autoridade que assumem os valores, os ritos, os tabus e os mitos. Todos esses
dados condicionam e direcionam o desempenho das pessoas, que, por sua ocasião, irá
condicionar e direcionar o comportamento das organizações.
Marras (2011) esclarecem os componentes da cultura conforme explicado na tabela 07.

Tabela 07 – Componentes de Cultura conforme Marras (2011):
Valores:

São crenças e opinião que adaptam o contorno cultural de qualquer equipe, formando
modelos de conduta, de análise e de imagem.
Em uma organização, a estratégia de valores limita e confirma nitidamente quais as
prioridades e as abertura que a corporação normalmente almeja seguir na busca dos
seus alvos.

Ritos:

Exercidos com a intenção de vincular, no dia a dia, os valores organizacionais e tornar
a cultura mais coerente. Exemplos: café da manhã com o dirigente (o dirigente da
organização convida um grupo de funcionários por semana, para tomar o café da
manhã na sua sala, trocam opiniões, pareceres etc.), trote na instituição e outros.
Existem diversos tipos de ritos, entre eles:

Mitos:



Os ritos de passagem: são comemorações em que destaca a modificação
de uma circunstância para outra (por exemplo, uma formatura, um
casamento etc).



Os ritos de iniciação: identificam ocasião de entrada em determinadas
ocorrências ou grupo, como a apresentação de um recém-nascido à mãe;
a exibição de um novo colaborador aos setores da organização, etc.

São formas imaginárias, geralmente provenientes da interpretação de casos não reais e
que são empregadas para reforçar crenças organizacionais com a finalidade de
conservar certos valores históricos. Um exemplo de um mito é a afirmativa “a nossa
organização é uma grande família”. Os mitos são reconstruídos constantemente pelo
meio dos ritos, motivo pelo qual perdem a atributo de terem ocorrido somente uma
vez.

No procedimento cultural os tabus têm a posto de guiar comportamento e atitude,
especialmente focalizando assuntos de proibição ou de coisas não bem-vistas, ou não
aceitadas, Por exemplo: questões de raça, presença indesejadas de mulheres, questões
de religião etc.
Fonte: Baseado em Marras (2011).
Tabus:

Carvalho e Tonet (1994, p.142-143) destoam de Marras (2011), ao excluir de seus
conceitos o componente Rito, definindo-os de acordo com a tabela 08.
Tabela 08 – Componentes de Cultura conforme Carvalho e Tonet (1994)
Valores:

Correspondente a tudo aquilo que a empresa avalia importante para conservar,
alcançar e cultivar a conceito e o nível de sucesso esperado, como: a valor da
satisfação do cliente, etc.;

Tabus:

Referem-se aos impedimentos impostos aos componentes da instituição e ás
direções de fatos tidos como inquestionáveis . O fato de que a supervisão sempre
deve ganhar salário elevado ao dos subordinados constitui um exemplo de tabus
nas organizações.

Mitos:

Organizacionais são causados pela cultura vivente e satisfazem a expressões
conscientes da mesma. Conservam relações com as crenças e valores declarados;

Fonte: Baseado em Carvalho e Tonet (1994, p.142-143)

Portanto, para que transformações sejam feitas, é imprescindível um estudo antecipado
sobre os valores e as crenças que sobressaem na organização, pois, tais informações da cultura
organizacional condicionam e direcionam a conduta das pessoas e grupos.

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO RESULTADO DA PESQUISA
Inicialmente, cabe salientar que a amostra utilizada na pesquisa foi composta 80
(oitenta) colaboradores. A amostra foi composta por alunos de uma IES privada, sendo a
maioria do sexo feminino, representando 73,7% dos respondentes, frente a 26,3% dos
indivíduos do sexo masculino, conforme representado na tabela 9.
Tabela 9 - Gênero
Gênero:
Total
Masculino

21

Feminino

59

TOTAL

80

Quanto à idade, verificou-se através da tabela 10, um público muito jovem de
entrevistados, ou seja, 63,7% desses profissionais tem idade entre 20 a 30 anos.
Tabela 10 - Idade
Idade
20 a 30

Total
51

31 a 40

22

Acima de 40

7

TOTAL

80

Ao analisar o tempo de serviço na empresa, observou-se mediante visualização da
tabela 11, que 40,0% dos entrevistados estão na empresa a menos de um ano.
Tabela 11 - Tempo de Serviço
Tempo de serviço
Total
Menos de 1 ano

32

1 a 3 anos

27

Mais de 3 anos

21

TOTAL

80

Observou-se que no total de 80 respondentes, 59 (cinquenta e nove) pertencem ao sexo
feminino, são jovens, com menos de 1 (um) ano de tempo de serviço, sendo que 47,5% dos
entrevistados optaram pelo Estilo de Liderança Democrática Estilo Associada à Tipologia de
Cultura Democrática, conforme tabela 12.
Tabela 12 – Estilos de Liderança
Estilos de
Total
Liderança

Autocrática

25

Liberal
Democrática
TOTAL

17
38
80

No que tange à tipologia de cultura organizacional, a maioria dos respondentes vêm a
empresa como uma extensão de si mesmos, estão satisfeitos com o que conseguem fazer
dentro da empresa e cooperam ativamente entre si. Os objetivos individuais estão alinhados
com os objetivos da empresa e os profissionais tentam tirar o maior proveito possível do seu
trabalho em conjunto. Os líderes não criam seguidores, criam líderes novos. Quase todos os
profissionais assumem um compromisso de Organização.

5.1 Perfil dos Entrevistados:
A fim de ilustrar a investigação, segue abaixo a figura 01 demonstrando o resultado da
pesquisa realizada.

50
45
40
35
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25
20
15
10
5
0

AUTOCRATA
LIBERAL
DEMOCRATA

Figura 01 – Gráfico retratando
1 o resultado dos Estilos de Pesquisa
Fonte: Elaborada pelos autores com base em nos estudos de Chiavenato (2005).

6. CONCLUSÃO
Partindo da premissa de que as organizações podem ser caracterizadas de acordo com
seus traços comuns, recomenda-se, com base na comparação das evidências coletadas na
pesquisa, que se proceda nova investigação, a fim de verificar se respondentes com idade
acima de 30 anos e com mais tempo de serviço, pensam sobre os estilos de liderança e
tipologia de Cultura organizacional apresentados neste estudo.
Em última análise, observou-se que os objetivos individuais estão alinhados com os
objetivos da empresa e os profissionais tentam tirar o maior proveito possível do seu trabalho
em conjunto. Os líderes não criam seguidores, criam líderes novos. Quase todos os
profissionais assumem um compromisso de Organização.
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ANEXO
Esta pesquisa faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e destina-se a
verificar a o impacto da liderança na construção da cultura organizacional: um estudo de
caso nas empresas privadas localizadas na cidade do aço, utilizando-se especificamente de
questionários contendo cinco perguntas acerca de três estilos de Liderança: Autocrática,
Democrática e Liberal, no intuito de verificar se há de fato, uma correlação possível entre
liderança e a construção da cultura organizacional.
Sua participação é de fundamental importância para que tenhamos êxito neste
trabalho. Para tanto, pedimos que você responda as questões abaixo.
 Lembre-se: Você não precisa se identificar.
Desde já agradecemos sua colaboração.
Alunos do 4º Período do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos:

( )
( )
( )

 Liderança
Autocrática:

Forma extrema de liderança, onde o líder exerce um nível elevado de poder
sobre os empregados. As pessoas não têm muitas oportunidades para apresentar
sugestões, mesmo que estas sejam do interesse da organização.

 Liderança
Laissez-faire

Esta expressão em francês significa "deixar andar" e é usada para descrever um
líder que deixa os colegas prosseguir com o que fazem. Pode ser eficaz se o líder
controlar o que é conseguido e der conhecimento disso à equipe de forma
regular. Normalmente, a liderança laissez-faire funciona em equipas onde os
indivíduos têm muita experiência e espírito de iniciativa válido.



O líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com
fatos, elogios ou críticas.

Liderança
Democrática

Liderança Autocrática
Liderança Laissez-faire
Liderança Democrática

 Que tipo de cultura organizacional existe na sua empresa?
( ) Associada à Liderança Autocrática
( ) Associada à Liderança Laissez-faire
( ) Associada à Liderança Democrática
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERFIL DO ENTREVISTADO:
 Qual sua idade: ( )20 a 30 ( )30 a 40 ( ) acima de 40.
 Gênero: ( ) masculino ( ) feminino.
 Tempo de serviço: ( ) menos de 1 ano. ( )de 1 a 3 anos. ( ) mais de 3 anos.
Cidade onde esta localizada a organização: _____________________________.
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