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RESUMO 
 
 
 
 
Diversos estudos concluíram que a tecnologia influencia a cultura, assim como outros tantos 

mostraram que a cultura influencia a tecnologia. Também já se demonstrou que a tecnologia 

influencia o funcionamento das organizações, e que as organizações influenciam a geração e a 

adoção da tecnologia. A dinâmica de qualquer um desses efeitos principais - cultura na 

tecnologia, tecnologia na cultura, tecnologia na organização, ou organização na tecnologia – é 

complexa e tem sido objeto de décadas de pesquisa e debate. 

 

Quando se começa a ponderar sobre a relação entre cultura organizacional e tecnologia, 

entretanto, nota-se que ela tem despertado muito menos interesse, e esse interesse tendeu a se 

concentrar na cultura organizacional como uma variável independente. O grosso da pesquisa 

sobre cultura organizacional e tecnologia tem se concentrado na relação entre cultura 

organizacional e a adoção de tecnologia da informação e a conclusão geral tem sido de que 

certos tipos de culturas organizacionais favorecem a fácil implementação da tecnologia da 

informação. 

 

Esta dissertação adota uma abordagem diferente ao considerar a associação entre tecnologia e 

cultura organizacional com a ênfase causal apontando na direção oposta. Em vez de perguntar 

sobre o impacto da cultura na tecnologia, ele questiona o impacto da tecnologia de produção 

no desenvolvimento e na dinâmica da cultura organizacional. 

 
 
 
 

Palavras-chave: Tecnologia de produção. Cultura organizacional.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Several studies have concluded that the technology influences the culture as well as many 

others have shown that culture influences technology. It has also been shown that technology 

influences the functioning of organizations, and that organizations influence the generation 

and adoption of technology. The dynamics of any of these main effects - culture in technology, 

technology in culture, technology in organization, or organization in technology - is complex 

and has been the subject of decades of research and debate. 

 

When one begins to ponder the relationship between organizational culture and technology, 

however, note that it has aroused much less interest, and this interest has tended to focus on 

organizational culture as an independent variable. The bulk of research on organizational 

culture and technology has focused on the relationship between organizational culture and 

the adoption of information technology and the general conclusion has been that certain types 

of organizational cultures favor the easy implementation of information technology. 

 

This dissertation takes a different approach in considering the relationship between 

technology and organizational culture with the causal emphasis pointing in the opposite 

direction. Instead of asking about the impact of technology on culture, it questions the impact 

of production technology in the development and dynamics of organizational culture. 

 

 

Keywords: Production technology. Organizational culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fatores como a globalização econômica, as novas tecnologias de informação e comunicação, 

a abertura dos mercados e o aumento da competição entre as empresas têm levado o mundo a 

conhecer novos e diferentes conceitos de trabalho e de gestão. Esses momentos de rápidas 

transformações no ambiente organizacional têm motivado os estudiosos e pesquisadores a 

ampliar as discussões dos temas associados às organizações. Assim, são várias as temáticas 

desenvolvidas no campo dos Estudos Organizacionais, cada qual buscando explorar um 

aspecto importante que permita melhor conhecer o contexto organizacional e, por meio desse 

conhecimento, propor aplicações práticas que levem as organizações a melhores 

desempenhos. 

 

Uma das temáticas mais presentes nos estudos de administração, principalmente a partir do 

final da década de 1970 e início da década de 1980, tem sido a da cultura organizacional. 

Segundo Mascarenhas et al. (2004), buscar a compreensão da organização a partir das 

relações e manifestações presentes no contexto organizacional tem sua origem e 

desenvolvimento na Escola de Relações Humanas e em idéias baseadas nos princípios da 

antropologia. 

 

Ao longo da segunda metade do século XX foram desenvolvidos vários estudos buscando 

identificar o que influencia a cultura e, por outro lado, o que é influenciado por ela. Há pouca 

dúvida de que a tecnologia influencia a cultura (DORNSCH; BELL, 2011; MANDER, 1991; 

MARX, 1964). Há pouca dúvida, também, de que a cultura influencia a tecnologia 

(CALHOUN et al, 2002; COLLINS, 1980; DORNSCH; BELL, 2011; TAYLOR; HARPER, 

2003; SHORE; VENKATACHALAN, 1996; THOMPSON, 2003). 

 

Também não se questiona que a tecnologia influencia o funcionamento das organizações, e 

que as organizações influenciam a geração e a adoção da tecnologia (BAILEY; BARLEY; 

LEONARDI, 2012; BAILEY; BARLEY, 2011; SHULTZE; ORLIKOWSKI, 2004; 

BARLEY, 1990; EMERY; TRIST, 1965; MORGAN, 1996; LAWRENCE; LORSCH, 1973; 

PERROW, 1984; WOODWARD, 1965). 
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A relação entre esses construtos – tecnologia, cultura, organizações – é complexa e tem sido 

objeto de décadas de pesquisa e debates. (DORNSCH; BELL, 2011; GOODMAN; 

SPROULL, 1990). 

 

Focalizando mais especificamente a relação entre cultura organizacional e tecnologia, 

entretanto, nota-se que ela tem despertado muito menos interesse, e quando esse interesse 

ocorreu a tendência foi a de tratar a cultura organizacional como uma variável independente. 

Muito da pesquisa em cultura organizacional e tecnologia tem se concentrado na relação entre 

a cultura organizacional e a adoção de tecnologia da informação, cuja conclusão geral tem 

sido de que certos tipos de culturas organizacionais favorecem a fácil implementação da 

tecnologia da informação. 

 

Uma corrente de trabalho um pouco mais sofisticada olha para a mobilização social e a tensão 

que acompanha a mudança tecnológica e sua implementação, e é melhor exemplificada pelo 

clássico trabalho de Barley (1990) sobre os efeitos recursivos dos arranjos sociais de dois 

hospitais e como eles interagiam com as primeiras implementações de tomógrafos 

computadorizados. 

 

Esta pesquisa adota uma abordagem diferente ao considerar a associação entre tecnologia e 

cultura organizacional com a ênfase causal apontando na direção oposta. Em vez de perguntar 

sobre o impacto da cultura na tecnologia, perguntamos “qual é o impacto da tecnologia de 

produção no desenvolvimento e na dinâmica da cultura organizacional?” 

 

Para realizar esta investigação lançamos mão da metodologia desenvolvida por Nelson 

(2006), aplicando-a a um estudo de caso único. A organização em questão atua no setor de 

serviços de transporte, é uma empresa ligada ao Governo do Estado de São Paulo e aqui será 

denominada Transpo, a fim de preservar sua identidade. 

 

A Transpo é uma empresa que se organizou a partir do domínio de uma tecnologia que torna 

viável o desempenho de suas funções. Tem, por isso, a necessidade de tomar decisões 

apoiadas em embasamento técnico. Por outro lado, a sua ligação estreita com o Governo do 

Estado de São Paulo lhe empresta um caráter político que, de certa forma, contrasta com sua 

vocação tecnológica. Há uma certa tensão entre os aspectos técnico e político da organização, 

e o nosso estudo busca detectar de que maneira isso reflete em sua cultura organizacional. 
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Esta dissertação apresenta uma revisão teórica do campo, examinando o pensamento dos 

principais autores a respeito da cultura em geral e, em particular, da cultura organizacional. 

Foi baseada em pesquisa exploratória, com forma de abordagem qualitativa e quantitativa e 

adotou o procedimento do estudo de caso único. 

 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Buscamos responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

 

� Qual é o impacto da tecnologia de produção no desenvolvimento e na dinâmica da 

cultura organizacional? 

 

A visão mais radicalmente construtivista da cultura certamente argumentaria que as 

características objetivas da tecnologia teriam pouca influência na cultura. Sob este ponto de 

vista não se pode esperar encontrar um impacto claro e intuitivo, de uma tecnologia de 

produção para outra, na cultura da organização. 

 

O oposto desse ponto de vista defenderia que a tecnologia de produção da organização se 

sobreporia a todos os outros fatores para formar uma cultura organizacional distinta, 

claramente relacionada à tecnologia de produção. 

 

Já a perspectiva da diferenciação oferece possibilidades com mais nuances. Enquanto os 

trabalhos pioneiros inicialmente viram cultura e tecnologia como criadoras de efeitos 

dominantes e homogêneos, trabalhos posteriores notaram a existência de fortes forças 

centrífugas em organizações que criaram diferenciação interna. Assim, diferentes subculturas 

coexistiriam nas organizações, podendo ou não estar relacionadas à tecnologia de produção. 

 

Conduzimos nossa investigação de modo a identificar a existência de uma cultura forte, 

dominante, homogênea, ou de subculturas coexistindo na organização e, em qualquer dos 

casos, determinar se há impacto da tecnologia de produção no arranjo cultural observado. 

 

 

 



 9 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo principal desta pesquisa pode ser assim enunciado: 

 

� Determinar como a tecnologia de produção influencia o desenvolvimento e a dinâmica 

da cultura organizacional 

 

Para atingir esse objetivo, esta pesquisa teve como objetivos específicos: 

 

� Identificar as percepções dos empregados acerca da cultura da organização 

pesquisada, por meio da aplicação do Perfil de Valores Agregados, desenvolvido por 

Nelson (2006) 

 

� Identificar a dinâmica da cultura da organização pesquisada 

 

 

1.3 Justificativa do estudo 

 

Há uma longa tradição em estudos organizacionais que tenta delinear os impactos do 

ambiente nas organizações, e a tecnologia – particularmente a tecnologia de produção – tem 

sido vista como uma das importantes formas pelas quais o meio ambiente se impõe sobre o 

funcionamento interno das organizações. 

 

Os estudos clássicos sobre organização e estrutura (WOODWARD, 1965; PERROW, 1984; 

THOMPSON, 1976; LAWRENCE; LORSCH, 1973) comprovaram que organizações 

empregando diferentes tecnologias de produção tendem a ter diferentes estruturas 

organizacionais e dinâmica interna. 

 

Todos esses trabalhos trataram com as estruturas formais das organizações e, mais ou menos 

diretamente, com sua dinâmica social e administrativa, mas nenhum deles considerou de que 

maneira a tecnologia de produção deve influenciar a cultura. De fato, encontramos poucos 

trabalhos abordando como a tecnologia de produção interage com a cultura organizacional. 
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Isto não significa, no entanto, que não haja razão para postular uma relação entre a tecnologia 

de produção e a cultura organizacional. Por exemplo, o clássico trabalho de Schein (1985) em 

cultura organizacional relaciona a tecnologia como um de uma série de fatores que podem 

impactar na cultura, muito embora esse autor não considere impactos tecnológicos de maneira 

sistemática ou teoricamente dirigida. 

 

Neste estudo, aproveitamos a oportunidade de acesso a uma organização que tem uma 

tecnologia de produção única e notável para começar a explorar empiricamente algumas das 

possíveis dinâmicas da interface entre tecnologia de produção e cultura organizacional. A 

organização em questão apresenta algumas características que tornam o estudo de sua cultura 

particularmente interessante: 

 

� Pioneirismo tecnológico: para sua implantação e posterior operação, a Transpo passou 

por um processo de assimilação de tecnologia trazida do exterior, pois o conhecimento 

técnico necessário não estava disponível no mercado nacional; 

 

� Forte influência política: tendo como seu maior acionista o Governo do Estado de São 

Paulo, a Transpo desde o início esteve subordinada a ele; 

 

� Representação sindical muito atuante: o órgão representativo da categoria de 

trabalhadores da Transpo é um dos sindicatos mais fortes e atuantes do estado e do 

país; 

 

� Grande cobrança de resultados pela sociedade: a vida na região metropolitana em que 

a Transpo opera é completamente dependente dos serviços prestados por ela. Qualquer 

anomalia na prestação desses serviços afeta sobremaneira a vida dos cidadãos, fazendo 

com que a cobrança seja imediata, inclusive via imprensa falada, escrita e televisada. 

 

Esta pesquisa alcança relevância científica à medida que contribui para um melhor 

entendimento da influência da tecnologia de produção no desenvolvimento e na dinâmica da 

cultura organizacional. Assume, também, importância prática à medida que identifica 

mecanismos de formação e influência da cultura organizacional, permitindo às organizações 

melhor entendimento de como os eventos contribuem na formação de suas culturas. 
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Sendo a Transpo uma empresa do setor de serviços em transporte, responsável por uma 

grande parcela do total de viagens realizadas na cidade de São Paulo, entendemos que nossa 

pesquisa trará uma particular e importante contribuição para esse setor e para a sociedade, em 

um momento em que muito se discute a respeito das deficiências de nossos sistemas de 

transporte público frente à demanda a ser atendida, principalmente nas grandes metrópoles. 

 

O momento que estamos vivendo é oportuno e realça a importância desse debate, pois com a 

proximidade da Copa do Mundo de 2014 as cidades sede estão preocupadas com a 

infraestrutura de transportes a ser ofertada. Será necessário melhorar o desempenho dos 

modais já existentes ao mesmo tempo em que se criam novas opções de transporte. Nesse 

contexto, nossa pesquisa adquire relevância social, à medida que busca melhor compreender 

como a cultura de uma empresa vital para o sistema de transporte público de São Paulo é 

influenciada por sua tecnologia de produção. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Definições de cultura 

 

O termo “cultura”, de acordo com Sackmann (1991), aparece pela primeira vez nos discursos 

acadêmicos ingleses em 1871, com Tylor. Esse autor definiu cultura como um todo complexo 

que inclui conhecimento, crenças, artes, moral, leis, costumes e qualquer outra habilidade e 

capacidade que torne o homem membro de uma sociedade (TYLOR, 1871 apud 

SACKMANN, 1991). 

 

Alguns autores defendem uma origem antropológica para o termo. Kotter e Heskett (1994), 

por exemplo, afirmam que estudos antropológicos realizados em sociedades primitivas, tais 

como os esquimós, os índios americanos, povos dos Mares do Sul e da África, revelaram 

modos de vida que não só se diferenciavam dos das regiões mais avançadas da Europa e da 

América, como também diferiam entre si. Os autores afirmam que o conceito de cultura foi 

criado para representar, em um sentido muito amplo e holístico, as qualidades de qualquer 

grupo humano específico que passem de uma geração para a seguinte. 

 

Ainda segundo esses autores, o American Heritage Dictionary define “cultura” como “a 

totalidade de padrões de comportamento, artes, crenças, instituições e todos os outros 

produtos do trabalho e do pensamento humanos característicos de uma comunidade ou 

população, transmitidos socialmente”. 

 

Concordando com Kotter e Heskett, Paschini (2006, p. 43) afirma que “a palavra ‘cultura’ tem 

sua origem na antropologia social e de forma geral traduz, num sentido bastante amplo, as 

vivências de qualquer grupo humano específico que sejam transmitidas de uma geração para a 

geração seguinte”.  

 

Trazendo um outro tipo de entendimento, na visão de Morgan (1996) a palavra cultura é uma 

derivação metafórica da idéia de cultivo, ou seja, do processo de lavrar a terra. Para ele, 

cultura faz referência ao padrão de desenvolvimento contido nos sistemas sociais de 

conhecimento, ideologia, valores, leis e rituais cotidianos. Frequentemente, a palavra cultura 

está também ligada ao grau de refinamento existente em tais sistemas de crenças e práticas. 

Cultura, dessa forma, transmite a idéia de que diferentes sociedades manifestam diferentes 



 13 

níveis e padrões de desenvolvimento social ou, em outras palavras, diferentes grupos de 

pessoas têm diferentes estilos de vida. Segundo o autor, a cultura é resultado de um processo 

de construção da realidade que permite às pessoas ver e compreender eventos, ações, objetos, 

expressões e situações particulares de maneiras distintas. 

 

Complementando e aprofundando o pensamento de Morgan, Hofstede (1994) pontua que, na 

maioria das línguas ocidentais, “cultura” equivale a “civilização” ou “refinamento da mente”, 

e frequentemente faz referência ao resultado desse refinamento, focalizando a educação, a arte 

e a literatura. Para o autor, a cultura é uma programação mental, o “software da mente”, que 

vai sendo produzido no ambiente social à medida que a pessoa cresce e adquire suas 

experiências. Segundo o autor, essa programação coletiva da mente é o que distingue os 

membros de um grupo de pessoas dos membros de outros grupos. O autor observa que 

 

Cada um de nós transporta consigo padrões de pensamento, de sentimentos e de 
ação potencial, que são o resultado de uma aprendizagem contínua, iniciada na 
infância, período do desenvolvimento em que somos mais susceptíveis a 
aprendizagem e assimilação. Quando certos padrões de pensamento, sentimentos e 
comportamentos se instalam na mente de cada um, torna-se necessário desaprender, 
antes de aprender algo diferente, e desaprender é mais difícil que aprender pela 
primeira vez. (HOFSTEDE, 1994, p. 18) 

 

Ainda de acordo com o autor, como as pessoas pertencem simultaneamente a diferentes 

grupos sociais, profissionais, familiares, étnicos, políticos, religiosos, entre outros, acabam 

apresentando diferentes camadas de programação mental, que poderão influenciar os 

comportamentos dessas pessoas frente a novas situações. O autor argumenta que “as 

programações mentais encontram a sua origem nos diversos ambientes sociais que 

encontramos no decurso de nossa vida. A programação inicia-se na família, continua na vida 

do bairro, na escola, nos grupos de jovens, no local de trabalho e na comunidade” 

(HOFSTEDE, 1994, p. 18).  

 

Na opinião do autor, a cultura não é herdada, e sim adquirida, provendo do ambiente social do 

indivíduo e não dos genes. Para o autor, existem três níveis de programação mental, com as 

seguintes características específicas: 

 

a) personalidade: é específica do indivíduo, parte herdada e parte aprendida; 

b) cultura: específica do grupo ou categoria, é aprendida; 

c) natureza humana: é universal, e é transmitida. 
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O autor ressalta, ainda, a forte influência que a cultura exerce no comportamento do ser 

humano, tanto no aspecto singular como no aspecto coletivo desse comportamento. Dessa 

forma, as percepções próprias de cada grupo exercem influência nos indivíduos que compõem 

tais grupos. 

 

Para o autor, a cultura é composta de diversos elementos, que podem ser classificados em 

quatro categorias:  

a) símbolos: são palavras, gestos, figuras, objetos, a forma de se vestir e os símbolos de status 

que guardam um significado particular, reconhecido apenas pelos que fazem parte da cultura; 

b) heróis: são pessoas imaginárias ou reais, vivas ou mortas, que possuem características 

altamente valorizadas em uma cultura e, por isso, se constituem modelos de comportamento; 

c) rituais: são atividades coletivas, para atingir fins desejados, supérfluas do ponto de vista 

técnico, mas que adquirem significado social no contexto de determinada cultura; 

d) valores: correspondem ao nível mais profundo de uma cultura. São os sentimentos amplos, 

muitas vezes inconscientes e indiscutíveis, envolvendo categorias éticas, estéticas, 

ideológicas.  

 

Discorrendo sobre o processo de aquisição da cultura a partir do ambiente social, Berger e 

Luckmann (1967 apud FLEURY, 1987) distinguem dois processos de socialização 

vivenciados pelo indivíduo: as socializações primária e secundária. No primeiro caso, após o 

nascimento, o indivíduo é socializado pelos seus “outros significativos”, geralmente os pais e 

parentes próximos, tornando-se membro de uma sociedade. Essas pessoas vão apresentar o 

mundo ao indivíduo segundo suas próprias interpretações, ou seja, darão ênfase e importância 

a determinados aspectos enquanto outros serão menosprezados, de acordo com suas próprias 

vivências. 

 

Ainda segundo os autores, o processo de socialização secundária introduz um indivíduo já 

socializado (pela socialização primária) a novos setores do mundo objetivo. Enquanto na 

socialização primária o conteúdo emocional das relações entre o socializado e seus agentes 

socializadores é muito forte, na socialização secundária ele é dosado apenas para permitir a 

convivência e a comunicação entre os seres humanos. Esse é o processo que ocorre, por 

exemplo, na aculturação de um indivíduo que ingressa em uma organização. 
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Freitas (1991) argumenta que há dois mecanismos interativos por meio dos quais a cultura é 

aprendida:  

a) ansiedade e redução da dor (modelo de trauma social);  

b) reforço e recompensa (modelo de sucesso) 

 

Segundo a autora, quando um indivíduo encontra um grupo novo, experimenta a incerteza 

quanto à sua capacidade de sobreviver e ser produtivo nesse novo contexto, e se os membros 

trabalharão bem uns com os outros. É dessa incerteza que nasce o primeiro mecanismo, o de 

ansiedade e redução da dor. Segundo a autora, a incerteza social faz com que os membros do 

grupo procurem formas de pensar, sentir e agir que proporcionem maior previsibilidade. 

 

No mecanismo do reforço positivo, afirma a autora, as pessoas repetem o que deu certo e 

abandonam os procedimentos que não deram bons resultados. A autora cita como exemplo a 

seguinte situação: se o fundador de uma empresa acredita que fornecer um bom serviço a 

levará ao sucesso, ou, em outro caso, o bom tratamento dispensado aos empregados será o seu 

diferencial competitivo, e a empresa consegue bons resultados com isso, a tendência é o grupo 

repetir essas práticas, consideradas como a causa do sucesso. 

 

Para Geertz (1989), a cultura é um conjunto de significados partilhados por indivíduos de um 

mesmo grupo social. Assim, constitui-se em um conjunto de mecanismos de controle 

simbólico, regras, instruções para governar o comportamento de um indivíduo em um 

determinado contexto social. De acordo com o autor, a pessoa adquire do ambiente cultural 

em que vive o material necessário para formar o seu repertório particular, o qual passa a ser o 

seu mapa de referência cultural. O autor argumenta que cultura é o meio pelo qual as pessoas 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento sobre as atitudes perante a vida. 

Assim, é por meio da cultura que os homens interpretam suas experiências e orientam sua 

ação. 

 

Trompenaars (1994) concorda, ao afirmar que a cultura se constitui de conhecimento 

transferido pelo grupo e adquirido pelo indivíduo, conhecimento esse que vai orientá-lo 

quanto ao seu comportamento dentro do grupo. Assim, são crenças coletivas que determinam 

o comportamento dos indivíduos. 
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De acordo com Hampden-Turner e Trompenaars (1996), a cultura apresenta uma 

configuração em três níveis, ou camadas, conforme mostra a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Modelo de cultura de Hampden-Turner e Trompenaars 
Fonte: adaptado de Hampden-Turner e Trompenaars (1996) 

 

 

A porção visível, observável da cultura, a chamada cultura explícita, corresponde à camada 

externa, e é composta pelos produtos e artefatos. O idioma, a culinária, a agricultura, a 

arquitetura, a moda e a arte são exemplos de atributos concretos de uma cultura. 

 

Na camada intermediária encontram-se as normas e os valores do grupo. As normas 

determinam como o indivíduo pertencente àquele grupo deve se comportar, já que expressam 

o que o grupo considera como certo ou errado. De maneira complementar, os valores refletem 

os ideais do grupo, à medida que expressam o que os indivíduos consideram bom ou ruim. 

 

As chamadas suposições básicas estão na camada mais interna. São as soluções encontradas 

pelo grupo para resolver problemas da vida cotidiana. Essas suposições estão ligadas a 

aspectos fundamentais da vida, como o modo de perceber, pensar e avaliar a si mesmo e aos 

outros. Elas formam a base do relacionamento dos indivíduos com a natureza e com os outros 

indivíduos. (HOFSTEDE, 1980; LAURENT, 1986). 

 

Ainda segundo os autores, existem três níveis de cultura: 

ARTEFATOS 
E PRODUTOS 

NORMAS 
E VALORES 

SUPOSIÇÕES 
BÁSICAS 
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• cultura nacional: é a cultura de uma nação ou sociedade regional; 

• cultura corporativa: consiste no sistema de valores compartilhado pelos membros de 

uma organização; 

• cultura profissional: refere-se às orientações profissionais e éticas compartilhadas pelos 

indivíduos que trabalham em funções específicas dentro da empresa. 

 

 

2.2 Cultura Organizacional 

 
Ao longo da segunda metade do século XX e nestes primeiros anos do século XXI muitos 

autores se dedicaram ao estudo da cultura organizacional. A seguir abordamos diversos 

pesquisadores e suas diferentes visões desse construto.  

 

Quem pela primeira vez relacionou o termo cultura ao contexto organizacional foi Jaques 

(1951), quando utilizou a expressão “cultura da empresa”. Segundo o autor, trata-se de um 

conjunto de idéias e ações mais ou menos compartilhadas pelas pessoas que integram a 

organização, e que devem ser incorporadas pelos novos integrantes da empresa, como 

condição para que o grupo mais antigo os aceite. 

 

Hofstede (1994), afirma que a cultura organizacional é um fenômeno em si mesmo, 

diferenciando-se em muitos aspectos da cultura nacional. Enquanto as culturas nacionais têm 

como elemento central os valores, que são adquiridos na família, na comunidade e na escola, 

as culturas organizacionais diferenciam-se pelas práticas, aprendidas a partir da socialização 

no ambiente de trabalho. 

 

Fleury (1989, p. 117), trazendo a questão da cultura para dentro da organização, 

conceitualiza-a 

 

[...] como um conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos 
simbólicos, os quais, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir 
a identidade organizacional, tanto agem como elementos de comunicação e 
consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. 

 
 

Como aponta Smircich (1983), no final da década de 1950 os estudos adotavam uma visão de 

cultura como variável independente da ação organizacional. Essa tendência prevaleceu até o 
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final da década de 1970, quando o sucesso das empresas japonesas nos mercados ocidentais 

levou os estudiosos a considerarem a cultura como variável dependente da ação 

organizacional. Como uma reação do Ocidente à chamada “invasão japonesa”, observou-se 

um significativo aumento no interesse pelo tema da cultura organizacional, tanto no ambiente 

acadêmico quanto no meio gerencial. Peters e Waterman (1982, apud MARTIN; FROST, 

2009, p. 222) registram esse momento, afirmando que 

 

A falta de reais adesões às antigas correntes de pensamento estava dolorosamente 
aparente, e nunca mais evidente, do que quando os gerentes de empresas americanas, 
perseguidos por visíveis problemas de estagnação, correram a adotar as práticas de 
gerenciamento japonesas [...] Soubemos também que os teóricos das academias 
lutam com os mesmos problemas. 

 

Assim, os estudos desenvolvidos em torno desse tema fortaleceram, principalmente na década 

de 1980, a crença na possibilidade de gerenciar a cultura, dando a ela status de ferramenta 

capaz de proporcionar incrementos de produtividade e, consequentemente, aumento dos 

lucros. Segundo essa abordagem, caberia aos gestores a tarefa de construir uma cultura forte, 

por meio do compartilhamento dos valores e objetivos da alta administração por todos os 

atores organizacionais, buscando sempre o consenso, homogeneizando e integrando a 

organização, o que a levaria a atingir melhores resultados (MARTIN, 2002). 

 

Nessa perspectiva, Ouchi (1986) argumentava que, para alcançarem o sucesso, as empresas 

deveriam assumir as características das organizações bem sucedidas, repetindo suas histórias, 

eventos, símbolos, cerimônias e valores organizacionais. 

 
Enquanto essa perspectiva tratava a cultura organizacional como uma ferramenta para o 

aumento da eficiência nas organizações produtivas, o que não havia sido possível por meio 

das teorias racionalistas, outra vertente se desenvolvia, com uma abordagem mais voltada à 

interpretação. Para esses autores, não interessava o controle da cultura, mas sim compreender 

o contexto cultural na organização. O interesse volta-se para a subjetividade do universo 

simbólico das organizações, investigando a heterogeneidade da cultura, as questões ligadas ao 

poder, diferenças sociais e profissionais de identidade. 

 

Alinhados à primeira perspectiva, Peters e Waterman (1986) colocam os gestores em uma 

posição de destaque, ao atribuir-lhes a missão de definir e reforçar os “valores comuns” ou a 

“cultura”, levando a organização a um consenso que, por sua vez, permitiria atingir os 
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objetivos organizacionais. A cultura organizacional, assim construída, estabeleceria uma base 

que direcionaria a todos os indivíduos. 

 

Para Schein ( 1985), aqueles que são reconhecidos como criadores de soluções bem sucedidas 

são, na realidade, os formadores da cultura organizacional. Nesse aspecto, os fundadores da 

empresa ganham destaque, constituindo-se, não raramente, heróis da organização. Assim, as 

soluções bem sucedidas são reconhecidas e aceitas como adequadas, passando a integrar-se à 

cultura da organização, ou seja, a cultura de um determinado grupo reflete o que esse grupo 

aprendeu com a resolução de problemas particulares ao longo de sua própria história. Para o 

autor, entende-se cultura organizacional como 

o conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu 
ou desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e de 
integração interna, e que funcionou bem o bastante para serem considerados válidos 
e ensinados aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir 
em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1985, p. 17) 

 
 

Daft (1999, p. 244) o reforça, ao afirmar 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”. 

 

Robbins (2002) não só concorda que a cultura da organização começa com os fundadores da 

empresa, como aponta três maneiras de criar e manter uma cultura organizacional, e em todas 

elas a cultura emana dos fundadores: 

1. ao contratar e depois manter funcionários, os fundadores escolhem pessoas que 

pensam e sentem da mesma maneira que eles; ou 

2. os fundadores doutrinam e socializam seus funcionários de acordo com seu 

pensamento e sentimento; ou 

3. os fundadores passam a servir de modelo, influenciando os funcionários a se 

identificarem com eles, internalizando seus valores, convicções e premissas. 

 

Ainda segundo Schein (1985), a cultura pode ser analisada em três diferentes níveis: artefatos, 

valores compartilhados e pressupostos inconscientes. No primeiro nível, o dos artefatos, os 

fatores que merecem atenção são as manifestações visíveis da cultura, como a arquitetura dos 

escritórios, a organização do espaço físico, o modo das pessoas se vestirem e se 

cumprimentarem, as tecnologias de produtos e processos, a linguagem utilizada e outros 
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padrões audíveis e visíveis de comportamento. Aqui, as manifestações da cultura são muito 

claras e fáceis de serem observadas por um estranho à organização. 

 

No segundo nível, o dos valores compartilhados, a ênfase é dada às estratégias, objetivos e 

filosofias adotadas. Este nível não é detectado apenas pela observação e, para depreendê-lo, é 

necessário ter contato com membros-chave da organização ou analisar os documentos formais 

da empresa. Dessa forma, pode-se perceber os valores manifestos da cultura da organização, 

tais como: integridade, trabalho em equipe, orientação ao cliente, qualidade do produto, etc.  

 

No terceiro nível, o dos pressupostos inconscientes, devem ser analisadas as crenças, as 

percepções e os sentimentos inconscientes e enraizados. Esses pressupostos inconscientes se 

formam na organização à medida que certos valores, antes conscientes, são compartilhados 

pelo grupo, levando-o a adotar determinados comportamentos. Conforme esses 

comportamentos se mostram adequados para solucionar problemas, o valor se transforma 

gradualmente em pressuposto inconsciente e é, portanto, internalizado como verdade. 

 

Enquanto Schein trata a organização como um sistema fechado, Hofstede adota uma visão 

mais abrangente, ao considerar a sociedade em que a organização está inserida. O autor 

afirma que “todo ser humano é de fato o socializado de determinado meio, não se pode tornar 

inteligível a dinâmica humana nas organizações sem conhecer a cultura e a sociedade na qual 

ela se insere” (HOFSTEDE, 1994, p. 180). 

 

A grande diversidade de abordagens utilizadas pelos estudiosos da cultura organizacional ao 

longo das décadas de 1980 e 1990 levou Martin e Frost (2009) a fazerem um levantamento da 

literatura existente sobre o tema e proporem uma classificação dos trabalhos em três grandes 

perspectivas: integração, diferenciação e fragmentação.  

 

A perspectiva da integração trata a cultura organizacional como homogênea dentro da 

organização, fruto da existência de um consenso. A ocorrência da ambigüidade é vista como 

uma anomalia temporária, apenas um estágio do processo de estabelecimento de um novo 

consenso. 

 

Para a perspectiva da diferenciação, ao contrário, não existe o consenso nem a cultura 

organizacional homogênea. Na verdade, há diversas subculturas dentro da organização, e o 
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consenso, a clareza e a consistência estão presentes apenas nos limites internos de cada 

subcultura, o que Martin (2002, p. 94) chama de “ilhas de consenso em um mar de 

ambiguidades”. Na abordagem da diferenciação, diferentemente do que prega a integração, as 

ambiguidades não podem ser extintas. Como explica Martin (2002, p. 103), “vozes 

dissidentes não são silenciadas ou ignoradas e diferenças culturais são o foco da atenção”. 

 

Finalmente, para a perspectiva da fragmentação a ambigüidade está presente em todas as 

manifestações culturais e permeia toda a organização. Há múltiplas visões para diversas 

questões e essas diferentes interpretações estão em constante fluxo, tornando impossível o 

consenso. Consenso e consistência nas interpretações são meramente ocasionais, sendo 

efêmeros e passageiros. Martin (2002) explica que a abordagem da fragmentação vai além da 

visão clara de consistência da perspectiva da integração e também da visão clara de 

inconsistência da perspectiva da diferenciação. 

 

Martin (2002) sugere que as três perspectivas sejam utilizadas simultaneamente no estudo da 

cultura organizacional, como forma de apreender toda a gama de diferentes manifestações 

culturais e, assim, obter um retrato mais completo e abrangente do contexto cultural das 

organizações. 

 

 

2.3 A escola tecnológica 

 

Encontramos na literatura alguns trabalhos clássicos que se dispuseram a investigar de que 

maneira a tecnologia molda os aspectos organizacionais. É o conjunto desses trabalhos que 

denominamos de Escola Tecnológica. 

 

O estudo de Joan Woodward (1965) em empresas inglesas de manufatura, na década de 1960, 

foi a primeira das principais teorias contingenciais da organização, e era eminentemente 

tecnológica. A autora verificou que organizações empregando diferentes tecnologias de 

produção tendiam a ter diferentes estruturas organizacionais e dinâmica interna. 

 

Woodward classificou as tecnologias de produção em três diferentes tipos: 
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� tecnologia de produção unitária ou oficina: a produção é realizada por unidades ou em 

pequenas quantidades, e o produto vai sendo modificado à medida que é produzido. O 

processo produtivo é pouco padronizado e pouco automatizado. Podemos citar como 

exemplos dessa tecnologia de produção a fabricação de navios, geradores e motores de 

grande porte, aviões comerciais e locomotivas. 

 

� tecnologia de produção em massa ou mecanizada: a produção é realizada em grandes 

quantidades. Os operários trabalham em linha de montagem ou operando máquinas 

que podem executar uma ou mais operações sobre o produto. É o caso das linhas de 

produção ou montagem padronizadas, como as empresas montadoras de automóveis. 

 

� tecnologia de produção em processo ou automatizada: a produção ocorre em 

processamento contínuo, com um ou poucos operários monitorando um processo total 

ou parcialmente automático de produção. A participação humana é mínima. É o caso 

do processo de produção das refinarias de petróleo, produção química ou 

petroquímica, siderúrgica, etc. 

Woodward verificou que a tecnologia extrapola a produção e influencia toda a organização 

empresarial. A autora chegou às seguintes conclusões: 

1. O desenho organizacional sofre influência da tecnologia usada pela organização. As 

empresas de produção em massa, por exemplo, tendiam a adotar a forma burocrática de 

organização: linhas clássicas, deveres e responsabilidades claramente definidos, existência 

de unidade de comando, estreita amplitude de controle (5 a 6 subordinados para cada 

executivo). Porém, nos outros tipos de tecnologias – produção unitária e produção contínua 

– a forma organizacional mais viável nada tem a ver com a forma burocrática. 

 

2. A previsibilidade dos resultados na produção por processamento contínuo é alta, ao 

contrário do que ocorre na produção unitária, em que a previsibilidade é baixa. Woodward 

verificou que existe uma forte correlação entre a estrutura organizacional e a 

previsibilidade das técnicas de produção. Assim, quanto menor a previsibilidade dos 

resultados, menor o número de níveis hierárquicos da organização. Contrariamente, 

quando a previsibilidade é alta, cresce o número de níveis hierárquicos. 
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3. Organizações estruturadas e burocráticas com um sistema mecanístico de administração 

são mais apropriadas para operações estáveis, enquanto a organização inovativa com 

tecnologia mutável requer um sistema "orgânico" e adaptativo. 

 

4. A importância de cada função, como vendas, produção, engenharia ou pesquisa e 

desenvolvimento – P&D – na empresa depende da tecnologia utilizada. 

 

O trabalho de Woodward revela que a organização apresenta dependência em relação ao seu 

ambiente e à tecnologia adotada. As características da organização dependem das 

circunstâncias ambientais e da tecnologia que ela utiliza. A chamada Teoria da Contingência 

mostra que as características da organização são variáveis dependentes e contingentes em 

relação ao ambiente e à tecnologia. 

Na mesma linha, investigando a relação entre tecnologia e estrutura organizacional, Perrow 

(1984) partiu de duas dimensões como base para diferenciar tarefas e tecnologias rotineiras e 

não rotineiras ou complexas. Essas duas dimensões são a variabilidade e a analisabilidade das 

tarefas. A variabilidade da tarefa é definida como o número de exceções – situações novas ou 

inesperadas – encontradas durante a realização da tarefa. Essa variabilidade é baixa quando 

uma tarefa é padronizada ou repetitiva. Já a analisabilidade da tarefa é o grau em que 

atividades de pesquisa são necessárias para solucionar um problema. A analisabilidade é alta 

quando a tarefa é rotineira. 

Com base nessas duas dimensões, Perrow definiu quatro diferentes tipos de tecnologia: 

1. manufatura de rotina: caracterizada por tarefas de baixa variabilidade e alta analisabilidade 

2. artesanato: caracterizada por tarefas de baixa variabilidade e baixa analisabilidade 

3. engenharia de produção: caracterizada por tarefas de alta variabilidade e alta 

analisabilidade 

4. pesquisa não rotineira: caracterizada por tarefas de alta variabilidade e baixa 

analisabilidade 
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Segundo o autor, quando a tecnologia é rotineira, os empregados desempenham tarefas 

claramente definidas, o processo de trabalho é programado e padronizado. Organizações com 

esse tipo de tecnologia tendem a desenvolver estruturas mecanicistas. Quando, ao contrário, a 

tecnologia é não rotineira, a organização tem de desenvolver uma estrutura que permita aos 

empregados responder rapidamente para tratar exceções e criar novas soluções. Organizações 

com esse tipo de tecnologia tendem a desenvolver estruturas orgânicas. 

Outro pesquisador que estudou a influência da tecnologia adotada pela organização em sua 

estrutura foi Thompson (1976), que se preocupou em desenvolver uma tipologia para a 

tecnologia que fosse suficientemente genérica para lidar com uma gama de diferentes 

tecnologias encontradas em organizações complexas. Dessa forma, o autor propôs três 

variações: 

1. tecnologia de elos em sequência: é aquela em que existe uma interdependência serial das 

tarefas necessárias para completar um produto ou serviço. O ato z só poderá ser executado 

depois que o ato y for concluído com sucesso, e este, por sua vez, dependerá da execução 

do ato x, formando uma sequência de elos encadeados e interdependentes. O exemplo mais 

típico dessa tecnologia é a linha de montagem, característica da produção em massa. 

 

2. tecnologia mediadora: é a tecnologia encontrada nas organizações que têm como função 

básica promover a ligação entre clientes que são independentes mas desejam relacionar-se 

entre si. Talvez o exemplo mais imediato seja o dos bancos, que ligam os depositantes de 

dinheiro com aqueles que pretendem tomar dinheiro emprestado. Mas existe uma 

infinidade de outros exemplos: as instituições de ensino que promovem a ligação entre 

professores e alunos; as agências de publicidade, que ligam os veículos de comunicação 

com as organizações interessadas em divulgar produtos ou serviços; as agências de 

recrutamento e colocação de pessoal que fazem a intermediação entre a procura e a oferta 

de emprego. 

 

3. tecnologia intensiva: é aquela em que a organização emprega técnicas variadas e 

heterogêneas para modificar um objeto específico, e a seleção, combinação e ordem de 

aplicação dessas técnicas são determinadas pelo feedback fornecido pelo próprio objeto. O 
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hospital representa um exemplo desse tipo de organização. No hospital geral, a qualquer 

momento, uma emergência pode exigir uma combinação de serviços radiológicos, de 

laboratório, cirúrgicos e outros, em conjunto com diversas especialidades médicas, 

serviços farmacêuticos e terapias ocupacionais. A escolha dos serviços e especialidades 

adequadas e quando deverão ser aplicados é algo que só pode ser determinado pelo estado 

do paciente ou pela sua reação ao tratamento. 

 

Cada uma dessas variações tende a originar estruturas organizacionais diferentes. Assim, a 

tecnologia de elos em seqüência possui uma abordagem típica da administração científica, 

gerando estruturas mecanicistas. A tecnologia mediadora, com seus processos produtivos 

padronizados, sujeitos a normas e procedimentos possui uma abordagem típica da burocracia. 

Já a tecnologia intensiva, com seu processo produtivo envolvendo variedade e 

heterogeneidade de técnicas que são determinadas por meio de feedback fornecido pelo 

próprio cliente, possui uma abordagem típica da teoria da contingência, gerando estruturas 

orgânicas. 

A pesquisa de Lawrence e Lorsch (1973) procurou investigar que características as empresas 

devem ter para enfrentar com eficiência as diferentes condições do meio ambiente externo, 

tecnológicas e de mercado. Os autores verificaram que as empresas, ao se relacionarem com o 

ambiente externo, vão se segmentando em várias partes, cada uma se especializando em uma 

tarefa correspondente a um contexto ambiental específico, criando múltiplas tecnologias. 

Cada departamento da organização reage à parte do ambiente que é relevante para a sua tarefa 

especializada. Dessa forma, aparecem diferenciações na estrutura e na abordagem entre os 

departamentos. 

Se por um lado as pressões do ambiente externo levam à segmentação da organização, à 

diferenciação entre seus departamentos, de outro existe uma pressão vinda do ambiente da 

organização no sentido de integrar essas partes. Para que a organização alcance seus objetivos 

é necessário que haja unidade de esforços e coordenação entre os vários departamentos. Essas 

forças são antagônicas, assim, os autores argumentam que conforme as empresas crescem em 

tamanho diferenciam-se em partes, mas o funcionamento dessas partes precisa ser integrado 

para que o sistema inteiro seja viável. 
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A conclusão geral da pesquisa apontou que as organizações que apresentavam alto 

desempenho eram aquelas que mais se ajustavam às necessidades do ambiente por meio da 

adequada diferenciação e integração interdepartamental. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Fator determinante para o alcance dos objetivos de um projeto de pesquisa, a metodologia foi 

escolhida com base em algumas reflexões, tais como: que aspectos serão estudados, que dados 

são relevantes para a pesquisa, como coletar os dados considerados importantes e como 

analisar esses dados. 

 

Quanto à sua natureza, este estudo é classificado como pesquisa aplicada, uma vez que tem 

como objetivo a solução de problemas concretos e imediatos, tendo um resultado prático 

visível além do próprio conhecimento gerado. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória, uma vez que visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo explícito. 

 

A respeito do estudo de cunho exploratório, Raupp e Beuren (2003, p. 80) consideram que: 

 

A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre quando 
há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Por meio do estudo 
exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a 
torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa. 

 

De acordo com Mattar (1994 apud RÉVILLION, 2001, p. 22): 

 

[A pesquisa exploratória] visa prover o pesquisador de um maior conhecimento 
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para os 
primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a 
compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente insuficientes ou 
inexistentes. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, têm-se o estudo de caso, uma vez que envolve 

estudo profundo da cultura organizacional de uma organização do setor de serviços em 

transporte, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1977 apud RAUPP; BEUREN, 2003) defendem a idéia de 

que a importância do estudo de caso se justifica por reunir informações numerosas e 

detalhadas que possibilitam apreender a totalidade de uma situação. As informações 

detalhadas são ricas a ponto de auxiliar em um maior conhecimento e em uma possível 

resolução de problemas relacionados ao assunto estudado. 
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Eisenhardt (1989, p. 546, tradução nossa) afirma que “um ponto forte da criação de teorias a 

partir de casos é sua probabilidade de gerar novas teorias. Frequentemente, surge uma idéia 

criativa da justaposição de evidências contraditórias ou paradoxais.” 

 

Para Yin (2005) “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” 

 

Quanto às fontes de informação utilizadas, trata-se de uma pesquisa de campo, já que a 

observação e a coleta de dados foram feitas diretamente no local da ocorrência dos fatos. 

 

Quanto à forma de abordagem, temos uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Na parte 

quantitativa, as informações foram traduzidas em números, para depois serem classificadas e 

analisadas por meio de técnicas estatísticas. Na parte qualitativa, como as informações obtidas 

não puderam ser quantificadas, procedeu-se a uma análise indutiva. Nesse processo, a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são de fundamental importância.  

 

Dessa forma, enquanto a abordagem quantitativa foi utilizada no tratamento estatístico, 

tabulação e análise dos dados obtidos da empresa, por meio da aplicação do Perfil de Valores 

Agregados, a pesquisa qualitativa permitiu analisar aspectos subjetivos, como percepções, 

compreensão do contexto da organização e significados que a dinâmica das interações grupais 

tem para as pessoas. 

 

 

3.1 Método 

 

A primeira fase da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico, focalizando a ligação 

entre os estudos de cultura e a sociologia e a psicologia. Focalizamos, também, o pensamento 

dos principais autores acerca da definição de cultura, como ela se desenvolve e quais são seus 

componentes. Depois, focalizamos os autores que trouxeram o estudo da cultura para dentro 

do contexto organizacional, analisando a dinâmica de formação, manutenção e modificação 

ao longo do tempo da cultura organizacional. Por fim, apresentamos os estudos clássicos que 

investigaram de que forma a tecnologia molda os aspectos organizacionais.  
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O roteiro de entrevista foi elaborado com o apoio da fundamentação teórica, tendo em mente 

os objetivos e as questões de pesquisa. 

 

A segunda fase da pesquisa foi dividida em duas partes, uma quantitativa e outra qualitativa: 

na primeira parte foi aplicado o Perfil de Valores Agregados, desenvolvido por Nelson 

(2006), e aos dados obtidos foi aplicada a análise de clusters. Na segunda parte foi realizado 

um levantamento de campo, por meio de entrevistas semi-estruturadas, observações 

participantes e exame de documentos. Nesse levantamento, foi utilizado o roteiro de 

entrevista desenvolvido na primeira fase e foram feitas pesquisa e análise de documentos 

fornecidos pela organização pesquisada. 

 

 

3.1.1 Pesquisa Quantitativa 

 

Conforme já mencionado, a primeira parte da segunda fase desta pesquisa se constituiu de um 

estudo quantitativo. Os dados foram colhidos por meio da aplicação do Perfil de Valores 

Agregados, desenvolvido por Nelson (2006). Com a ajuda de colegas das cinco diretorias da 

Transpo foram coletados 123 questionários dos quais 19 não foram utilizáveis. Portanto, 

trabalhamos com 104 questionários válidos. 

 

Nelson sustenta que, do imenso número de estímulos que nos bombardeiam, escolhemos um 

número relativamente pequeno de interesses e preocupações para serem atendidos, e que a 

cultura funciona como um parâmetro, ajudando a definir quais coisas vão atrair nossa atenção 

e interesse e, por eliminação, o que deve ser ignorado. 

 

Seguindo nesse raciocínio, o autor afirma que se uma das funções da cultura é decidir qual das 

muitas possibilidades conflitantes da vida será priorizada, então é relativamente simples 

descrever uma cultura. De acordo com o autor (p. 82), “precisamos apenas identificar as 

coisas que as culturas têm de priorizar e pedir aos membros da organização para identificar o 

que recebe prioridade.” 

 

O autor argumenta que, apesar de ser grande a variabilidade de escolhas que todos os sistemas 

culturais e empresariais fazem, é possível identificar escolhas genéricas que todo sistema tem 

de fazer. Nelson identifica três funções comuns a todos os sistemas humanos: trabalho 
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(também referenciado como “tarefa”), relações e controle (frequentemente associado ao poder 

ou à política). 

A esses três temas o autor acrescenta, ainda, uma quarta categoria: a da cognição ou 

pensamento. Segundo ele (p. 84), “a reflexão ou a racionalidade são temas importantes que se 

chocam frequentemente com outros valores, especialmente nas organizações empresariais.” 

 
Definidos os quatro temas culturais gerais, o autor sugere quatro subtemas para cada tema 

principal, gerando um total de 16 subtemas, conforme Tabela 1. 

 
 

TEMA SUBTEMA DEFINIÇÃO 

Esforço Trabalho árduo ou esforço constante 

Prazo Prazos, horários e velocidade 

Terminar tarefa Ênfase em concluir um projeto ou serviço 
Trabalho 

Qualidade Qualidade do produto do trabalho 

Afeto 
Aproxima-nos dos outros para podermos 
receber o calor humano 

Empatia 
Coloca-nos na situação do outro para 
poder dar o calor humano 

Sociabilidade 
Focaliza a interação e a atividade em 
grupos 

Relações 

Lealdade 
Enfatiza as relações duráveis com 
obrigações recíprocas 

Dominância 
Imposição da vontade abertamente, sem 
muita justificativa ou pretexto 

Status 
Favorece o indivíduo criando ou frisando 
desigualdades entre as pessoas 

Politicagem 
Conseguir os objetivos pela manipulação 
e negociação 

Controle 

Liderança 
Apóia-se no poder de referência (ou 
exemplo) 

Abstração 
Lida com conceitos intangíveis e 
generalidades 

Planejamento/Organização Focalizam-se em detalhes 

Exposição 
Lida com a transmissão e apresentação 
das idéias 

Pensamento 

Flexibilidade 
Refere-se à criatividade, adaptabilidade e 
capacidade de mudança 

Tabela 1 Temas e Subtemas do Perfil de Valores Agregados 
Fonte: adaptado de Nelson (2006) 
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O Perfil de Valores Agregados é, como afirma Nelson (p. 87), “[...] uma maneira prática para 

fazer com que as pessoas comuniquem como elas ou as suas organizações escolhem entre as 

dimensões.” O respondente faz suas escolhas entre várias assertivas que estão relacionadas 

aos 16 subtemas propostos. Por meio dessas escolhas detecta-se a cultura organizacional 

percebida pelo respondente em sua organização, bem como a cultura organizacional desejada, 

isto é, aquela que o respondente identifica como ideal. 

 

O Perfil de Valores Agregados, que pode ser visto no Apêndice A, consiste de vinte conjuntos 

de quatro assertivas cada, em que o respondente é solicitado a classificá-las, com notas de 1 a 

4, conforme sua maior ou menor identidade com a cultura real da organização (como ele a 

percebe) e com a cultura idealizada pelo respondente (como ele crê que a cultura da 

organização deveria ser). Cada um dos dezesseis subtemas aparece em cinco diferentes 

conjuntos de assertivas, confrontado com os outros subtemas e, portanto, recebeu pontuações 

que variam de 1 a 4. Dessa forma, cada subtema recebeu uma pontuação total que varia de 5 a 

20.  

 

Assim, a partir de suas respostas, cada respondente marcou entre 5 e 20 pontos para cada um 

dos 16 subtemas que compõem o Perfil de Valores Agregados, revelando a cultura real da 

organização, bem como a cultura idealizada pelo respondente. Todos os dados foram 

introduzidos no software C-VAT 1.2 – Culture and Value Analysis Tool – e a eles foi 

aplicada a análise de clusters, objetivando detectar as diferentes subculturas existentes na 

organização. 

 

Como argumenta Hair (1998), a análise de clusters, também conhecida como análise de 

conglomerados, é um conjunto de técnicas estatísticas que tem como objetivo agrupar objetos 

de acordo com suas características, formando grupos ou conglomerados homogêneos. Os 

objetos serão semelhantes dentro de cada grupo e diferentes entre grupos, de forma que os 

grupos obtidos serão homogêneos internamente (dentro de cada grupo) e heterogêneos entre 

si. 

 

A análise de clusters examina todo o conjunto de variáveis, buscando encontrar relações de 

interdependência entre elas. É uma técnica semelhante à análise fatorial: enquanto esta 

concentra a atenção nas variáveis, a análise de clusters lida com os objetos. 
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3.1.2 Pesquisa Qualitativa 

 

Na segunda parte da segunda fase desta pesquisa foi realizado um estudo qualitativo, por meio 

de entrevistas semi-estruturadas, observações participantes e exame de documentos. Foram 

realizadas 10 entrevistas com funcionários de diversas áreas da Transpo, sendo cinco 

pertencentes às áreas operacionais e outros cinco às áreas não operacionais. O conteúdo das 

entrevistas foi gravado, ouvido, categorizado e tabulado conforme a relevância do conteúdo 

das falas para a compreensão do objeto de estudo. 

 

Vieira (2004, p. 15) conceitua da seguinte forma o método qualitativo: 

 

[...] é definido de acordo com o axioma de crenças do investigador. Atribui 
importância fundamental à descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que 
o envolvem, aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos, aos 
significados e aos contextos. 

 

Com origem nas ciências sociais, a pesquisa qualitativa sempre foi muito utilizada nesses 

campos de estudo, principalmente na antropologia. No campo organizacional, porém, a 

pesquisa qualitativa ainda é pouco reconhecida (MORGAN; SMIRCICH, 1980). 

 

Talvez esse baixo reconhecimento seja devido ao preconceito de pesquisadores que 

consideram o “estabelecimento [matemático] das relações causa-efeito” (TURATO, E. R., 

2005, p. 510), típico dos métodos quantitativos, necessário para atribuir qualidade à pesquisa. 

 

Segundo Denzin e Lincoln (1994 apud TURATO, 2005, p. 509) “os pesquisadores 

qualitativistas estudam as coisas em seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar 

fenômenos nos termos das significações que as pessoas trazem para estes”. 

 

Nesta pesquisa, a escolha complementar do método qualitativo foi feita com base na natureza 

das questões que se busca responder e nas variáveis consideradas importantes para o estudo. 

Primeiramente, considerando-se que algumas variáveis envolvidas no fenômeno são de difícil 

quantificação, Neves (1996, p. 1) observa que “[a pesquisa qualitativa] não busca enumerar 

ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos dados; 

seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos 
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métodos quantitativos”. Dessa forma, os dois métodos, qualitativo e quantitativo se 

complementaram. 

 

A natureza de algumas das questões que se pretende responder mostra congruência com o 

método qualitativo, porquanto Neves (1996, p. 1) argumenta que “[a pesquisa qualitativa] 

compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem por objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social”. 

 

O estudo da cultura organizacional nos remete à importância e complexidade dos papéis 

desempenhados pelos vários atores sociais enquanto participantes dos eventos 

organizacionais, na construção de significados e no conseqüente desenvolvimento da cultura 

organizacional. A subjetividade contida nesses processos vai ao encontro do enfoque 

qualitativo como complemento do enfoque quantitativo, corroborando o que descreve Martin 

(1990 apud VIEIRA, 2004, p. 15): 

 

[...] a versão qualitativa garante a riqueza dos dados, permite ver um fenômeno na 
sua totalidade, bem como facilita a exploração de contradições e paradoxos; seus 
defensores mais enfáticos argumentam que a realidade é socialmente construída, o 
que é verdade, mas afirmam que, por ser assim, não pode ser apreendida e expressa 
por meio de estudos do tipo levantamento e, muito menos, por meio de 
experimentos que são, geralmente, desenhos quantitativos de pesquisa. 

 

Na parte qualitativa de nosso estudo adotamos os métodos propostos por Eisenhardt (1989), 

ou seja, a abordagem metodológica foi de natureza indutiva. A respeito do enfoque indutivo, 

Godoy (2006, p. 122) afirma que: 

 

Os pesquisadores tentam obter suas informações a partir das percepções dos atores 
locais, colocando “em suspenso” suas pré-concepções sobre o tema que está sendo 
estudado. Preferencialmente, buscam desenvolver conceitos e compreender os 
padrões que emergem dos dados, em vez de verificar hipóteses, modelos ou teorias 
preconcebidas. O processo de análise dos dados é criativo e intuitivo, sendo 
importante que o pesquisador seja sensível ao aparecimento de pressupostos não 
estabelecidos e significados ainda não articulados. 

 

Porém, é conveniente esclarecer, como o fazem Taylor e Bogdan (1998 apud GODOY, 2006) 

e Merrian (1988 apud GODOY, 2006), que ao iniciar uma investigação os pesquisadores não 

podem esvaziar a mente por completo, quer dizer, a indução pura é impossível. Forçosamente, 

os pesquisadores carregarão dentro de si todos os seus pressupostos, conceitos e noções 
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prévias, no decorrer da pesquisa. Devido a suas crenças fundamentais (ou paradigmas) em 

relação ao funcionamento do mundo social, mesmo quando estiverem buscando pelos 

significados que outros atribuem a determinados eventos, os pesquisadores acabarão 

selecionando determinados aspectos em vez de outros. 

 

3.2 Critérios para Escolha do Caso 

 

Flick (2004, p. 68) observa que: 

 

Sujeita também à formulação está a decisão quanto a quais métodos são apropriados 
e quem (isto é, que pessoas, grupos ou instituições) ou o que (isto é, que processos, 
atividades, estilos de vida) deve ser incluído no estudo. Os critérios essenciais para a 
avaliação de questões de pesquisa abrangem [...] também o questionamento quanto à 
possibilidade de respondê-las dentro do esquema de recursos determinados e 
limitados (tempo, dinheiro, etc.). 

 

Por outro lado, Eisenhardt (1989, p. 536, tradução nossa) afirma que: 

 

A seleção de casos é um aspecto importante da criação de teorias a partir de estudos 
de caso. Assim como na pesquisa de teste de hipóteses, o conceito de uma população 
é crucial, pois é esta que define o conjunto de entidades que servirá de base para a 
definição da amostra de pesquisa. Além disso, selecionar a população adequada 
controla a variação externa e ajuda a definir os limites de generalização dos achados. 

 

A amostra, de caso único, adotada em nossa pesquisa foi teórica e intencional. A escolha da 

organização a ser estudada encontra justificativa na amplitude e peculiaridade de seu tecido 

organizacional, o que resulta em um painel cultural rico e diferenciado. Do ponto de vista 

prático, a escolha também ocorreu por conveniência e acessibilidade, devido ao fato de o 

pesquisador estar atuando profissionalmente nessa organização. 

 

A amostra teórica, segundo Glaser e Strauss (1967 apud EISENHARDT, 1989), é aquela em 

que os casos são escolhidos por motivos teóricos, e não estatísticos. O direcionamento teórico 

utilizado na seleção dos casos tem como conseqüência uma amostra intencional, ou seja, não 

aleatória. A respeito da validade de se utilizar uma amostra intencional, David e Caufield 

(2005, p. 1150) afirmam que: 

 

Em estudos exploratórios, onde as informações necessárias para a construção da 
pesquisa estão sendo ainda conhecidas, a amostra intencional pode até mesmo ser 
mais útil que a aleatória, já que não há, neste momento, a intenção de se fazer 
inferências que possam ser consideradas como representativas da população como 
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um todo, mas sim levantar algumas hipóteses e testar variáveis capazes de explicar 
melhor o fenômeno a ser estudado. 

 

 

3.3 Procedimentos para a Coleta de Dados 

 

O nível de análise proposto para esta pesquisa é o nível organizacional que, segundo Vieira 

(2004, p. 22), é aquele em que “o objeto central de interesse da pesquisa é a organização.” 

Eisenhardt (1989, p. 537-538, tradução nossa) afirma que “normalmente, pesquisadores que 

criam teorias combinam vários métodos de coleta de dados.” A autora sustenta, ainda, que 

“[...] a triangulação derivada dos vários métodos de coleta de dados fornece comprovação 

consistente de construtos e hipóteses.” 

 

Yin (2005) observa que são seis as fontes de evidência a partir das quais a coleta de dados no 

estudo de caso pode ser feita: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefatos físicos. Observa, ainda, que essas fontes podem ser 

combinadas de diferentes formas. 

 

Em sua definição técnica do estudo de caso, Yin (2005) analisa os aspectos metodológicos 

dessa estratégia de pesquisa: 

 

A investigação do estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidência, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 
prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. 

 

Esta pesquisa adotou a combinação de quatro métodos de coleta de dados: questionário, 

entrevistas semi-estruturadas, observações participantes e exame de documentos. A coleta e 

análise dos dados provenientes dessas quatro fontes permitiram realizar a triangulação que, de 

acordo com Vieira (2004, p. 23), “[...] pode contribuir para a diminuição da influência dos 

vieses do pesquisador no resultado final das análises.” 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados bastante utilizado nas chamadas 

pesquisas de levantamento. Segundo Gil (1999, p. 70 apud RAUPP; BEUREN, 2003), as 

pesquisas de levantamento 
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se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante 
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

 

Sobre a entrevista semi-estruturada, que será uma das fontes primárias de dados adotada nesta 

pesquisa, Flick (2004, p. 89) comenta que: 

 

[o interesse nas entrevistas semi-estruturadas] está vinculado à expectativa de que é 
mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em 
uma situação de entrevista com um planejamento relativamente aberto do que em 
uma entrevista padronizada ou em um questionário [...] 

 

Para a realização dessas entrevistas foi utilizado o roteiro semi-estruturado de entrevista 

apresentado no Apêndice B. Foi realizado um pré-teste, com a finalidade de validar esse 

roteiro, por meio de sua aplicação em entrevistas com empregados da própria organização a 

ser estudada. Após o pré-teste foram feitos os ajustes necessários no roteiro. 

 

A coleta de dados secundários foi feita por meio do levantamento de informações em 

documentos fornecidos pela empresa estudada, bem como em seu site. 

 

 

3.4 Procedimentos para a Análise de Dados 

 

Para a análise dos dados coletados por meio do questionário foi utilizada a técnica estatística 

de análise de cluster, que permite avaliar as similaridades entre os resultados dos diversos 

respondentes, possibilitando o agrupamento dos perfis semelhantes. 

 

A ferramenta utilizada para a aplicação das técnicas estatísticas foi o software C-VAT 1.2, o 

que possibilitou, além dos cálculos das funções estatísticas, a apresentação de tabelas e 

gráficos para melhor compreensão, análise e interpretação da situação problematizada. 

 

Para a análise dos dados coletados por meio das entrevistas, das observações participantes e 

do exame documental foi utilizada a técnica conhecida como análise de conteúdo. A respeito 

dessa técnica, Dellagnelo e Silva (2005, p. 97) observam que: 

 

Pode-se supor que o interesse na análise de conteúdo [...] esteja relacionado à 
necessidade de [os pesquisadores] se apoiarem em uma técnica de análise de dados 
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em pesquisa qualitativa que alcance alguma credibilidade acadêmica entre seus 
pares, sem, no entanto, ficarem restritos aos métodos quantitativos mais clássicos 
nem, tampouco, se lançarem numa atividade de pesquisa que exclua o método. 

 

Ao analisarem a utilização dessa técnica no tratamento de dados obtidos por meio de 

entrevistas e observação documental, as autoras validam seu uso ao afirmarem que: 

 

Observa-se cada vez mais, em nossa pesquisa, o uso de estratégias na coleta de 
dados envolvendo entrevistas, quer não-estruturadas ou semi-estruturadas, e a 
observação documental. Supõe-se que a necessidade de tratamento e interpretação 
dos materiais decorrentes, ou seja, dos textos obtidos, requeira aparato metodológico 
que subsidie de maneira sólida as conclusões a serem alcançadas. (DELLAGNELO; 
SILVA, 2005, p. 97) 

 

Bailey (1994 apud DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 99) sustenta que “a análise de conteúdo 

é uma técnica de pesquisa para se chegar a conclusões por meio da identificação sistemática e 

objetiva das características específicas em um texto.” 

 

Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 70) afirmam que: 

 

A proposta que acompanha a análise de conteúdo se refere a uma decomposição do 
discurso e identificação de unidades de análise ou grupos de representações para 
uma categorização dos fenômenos, a partir da qual se torna possível uma 
reconstrução de significados que apresentem uma compreensão mais aprofundada da 
interpretação de realidade do grupo estudado. 

 

Segundo Moraes (1999, p. 8), “[a análise de conteúdo], conduzindo a descrições sistemáticas, 

qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão 

de seus significados em um nível que vai além de uma leitura comum.” O autor também 

afirma que: 

Essa metodologia de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um 
significado especial no campo das investigações sociais. Constitui-se em bem mais 
do que uma simples técnica de análise de dados, representando uma abordagem 
metodológica com características e possibilidades próprias. (MORAES, 1999, p. 8) 

 

Moraes (op. cit., p. 10) também valida a utilização da análise de conteúdo para tratamento dos 

dados obtidos em entrevistas e documentos, afirmando que: 

 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material 
oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, 
revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, 
diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. 
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Ainda com base em Moraes (op. cit., p. 15), a análise de conteúdo se constitui de cinco 

etapas: preparação das informações, unitarização (transformação do conteúdo em unidades), 

categorização (classificação das unidades em categorias), descrição e interpretação, as quais 

são detalhadas a seguir. 

 

Na etapa de preparação das informações utilizamos o que Bardin (1977 apud NOTO et al., 

2003, p. 71) denomina de “leitura flutuante”, que se constitui no primeiro contato do 

pesquisador com o material em estudo, organizando-o e preparando-o para as etapas seguintes 

de análise. Nessa primeira fase, uma codificação preliminar é feita, com o objetivo de 

identificar cada um dos materiais a serem analisados, possibilitando o posterior retorno a um 

material específico, quando necessário. 

 

Na etapa de unitarização é definida a unidade de análise que, segundo Moraes (op. cit., p. 18) 

“é o elemento unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação.” Após 

essa definição os materiais são lidos novamente, agora para neles identificar as unidades de 

análise. Cada unidade de análise é codificada por meio de códigos adicionais, associados ao 

sistema de codificação já elaborado anteriormente. 

 

Uma vez identificadas e codificadas todas as unidades de análise, procede-se à categorização. 

Como defende Moraes (op. cit., p. 20), “a categorização é o procedimento de agrupar dados 

considerando a parte comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, 

segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no processo.” 

 

Como afirmam Olabuenaga e Ispizúa (1989 apud MORAES, 1999, p. 20), “o processo de 

categorização deve ser entendido em sua essência como um processo de redução de dados. As 

categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, destacando 

neste processo seus aspectos mais importantes.” 

 

Outra observação importante, feita por Moraes (op. cit., p. 21), ressalta que: 

 

Também é preciso compreender que a análise do material se processa de forma 
cíclica e circular, e não de forma sequencial e linear. Os dados não falam por si. É 
necessário extrair deles o significado. Isto em geral não é atingido num único 
esforço. O retorno periódico aos dados, o refinamento progressivo das categorias, 
dentro da procura de significados cada vez melhor explicitados, constituem um 
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processo nunca inteiramente concluído, em que a cada ciclo podem atingir-se novas 
camadas de compreensão. 

 

Na quarta etapa do processo de análise de conteúdo, a descrição, a partir da definição das 

categorias e da identificação do material que constitui cada uma delas, é comunicado o 

resultado desse trabalho. Para cada uma das categorias foi produzido um texto síntese, que 

expressará o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise que as 

constituem. 

 

Na última etapa procurar-se-á atingir uma compreensão mais aprofundada do conteúdo das 

mensagens, por meio da interpretação. Dado o caráter indutivo de nosso estudo, utilizamos a 

vertente elucidada por Moraes (op. cit., p. 25), em que: 

 

[...] a teoria é construída com base nos dados e nas categorias da análise. A teoria 
emerge das informações e das categorias. Neste caso, a própria construção da teoria 
é uma interpretação. Teorização, interpretação e compreensão constituem um 
movimento circular em que a cada retomada do ciclo se procura atingir maior 
profundidade na análise. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 História e predições sobre a cultura organizacional da Transpo 

 

A Transpo foi fundada no final da década de 1960, no período em que os militares 

governavam o país. Tendo como seu maior acionista o Governo do Estado de São Paulo, 

desde o início esteve subordinada a ele. Assim, o autoritarismo que emanava do poder público 

naquela época marcou os primeiros anos de existência da organização. 

 

Para sua implantação e posterior operação, a Transpo passou por um processo de assimilação 

de tecnologia trazida do exterior, pois o conhecimento técnico necessário não estava 

disponível no mercado nacional. Dessa forma, desde os métodos construtivos de engenharia 

civil utilizados na sua implantação até os equipamentos usados na circulação e controle, tudo 

teve de ser importado. Essa tecnologia formou a base em torno da qual a organização evoluiu 

e se fortaleceu. 

 

Para assimilar e dominar essa tecnologia de ponta, bem como para estruturar os processos de 

apoio da empresa, adotou-se uma política de recursos humanos que visava atrair os melhores 

talentos, oferecendo salários mais altos que a média do mercado e um atraente plano de 

benefícios. Esse fato marcou de forma significativa a história da organização: a maior parte da 

força de trabalho da Transpo tem muitos anos de casa, alguns com mais de 30 anos de 

serviços prestados. Além dos já citados bons salários e atraente plano de benefícios, a 

organização sempre se caracterizou por oferecer estabilidade a seus funcionários. Esse 

conjunto de atrativos acabou retendo talentos ao longo dos anos. 

 

Marcada em seus primeiros anos por uma administração austera, típica do regime militar, 

assistiu a uma grande flexibilização das relações quando, no início da década de 1980, 

promoveu-se a redemocratização do país. Com o Governo do Estado nas mãos de André 

Franco Montoro, conduzido ao cargo de Governador na primeira eleição direta após vinte 

anos, a abertura política possibilitou a organização dos empregados em representações, que 

tinham como missão levar suas reivindicações e anseios à direção da empresa. Essas 

representações constituíram o embrião do que, no futuro, viria a se transformar num dos 

sindicatos mais fortes e atuantes da classe trabalhadora do estado e do país.  
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Essa forte representação sindical surge como um contraponto à cultura dominante e autoritária 

do regime militar, reproduzindo dentro da organização o mesmo debate que ocorria na 

sociedade brasileira. 

 

A Transpo é reconhecida por sua alta performance e bons resultados alcançados, sendo eleita 

várias vezes em pesquisa de opinião pública como uma das mais confiáveis empresas 

prestadoras de serviço da Região Metropolitana de São Paulo. Nelson (2006) afirma que, sem 

exceção, as firmas que apresentam atendimento superior sempre têm culturas fortes. O autor 

relaciona, ainda, cinco pré-requisitos para o desenvolvimento de uma cultura organizacional 

forte, os quais exploramos a seguir. Fazemos, ainda, um exame das características culturais e 

históricas da Transpo à luz desses pré-requisitos, e concluímos pela expectativa de que essa 

organização apresente uma cultura forte. 

 

História longa e estável 

A Transpo é a única empresa atuando em seu segmento na sua região, o que lhe confere a 

estabilidade de um ambiente altamente favorável, isento da ameaça da concorrência, que lhe 

permite apresentar constância de propósitos e de estratégias. A sua história de pioneirismo, 

adoção de tecnologia de ponta e superação de desafios criou uma base de tradições e fez 

nascer as lendas corporativas. A organização cultua a sua memória e os seus feitos são 

comemorados no presente e relembrados ao longo do tempo. 

 

Conforme já comentamos, a maioria dos funcionários da Transpo tem muitos anos de casa, 

com a organização se caracterizando por oferecer estabilidade a seus funcionários. A 

necessidade de fazer o sistema operar fez com que se desenvolvesse um forte espírito de 

equipe, em um ambiente de baixíssima rotatividade, em que há confiança entre empregados, 

gerentes e clientes. 

 

Seleção e avaliação lentas e criteriosas 

Com exceção dos chamados cargos de confiança, correspondentes aos altos escalões da 

empresa e que têm indicação política, os profissionais que gerenciam as atividades da 

organização são funcionários de carreira, se formaram ao longo de muitos anos de serviços 

prestados. Esses empregados foram submetidos à seleção e avaliação lentas e criteriosas à 

medida que galgaram posições em sua carreira. Ao longo do tempo, foram conquistando o 

respeito e a admiração de todos, o que de certa forma os credencia para assumir novos postos. 
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Ausência de alternativas institucionais 

Conforme já dissemos, a Transpo não tem concorrentes diretos em sua região de atuação. Pela 

especificidade de seu ramo, muitos dos seus profissionais têm que ser formados na empresa, 

pois não são encontrados no mercado. Por esses motivos, a organização desenvolveu uma 

identidade única, que a distingue das demais organizações. 

 

Custos transacionais altos 

Já dissemos que no início de sua história a Transpo adotou como uma de suas políticas de 

recursos humanos o pagamento de altos salários, como forma de atrair os melhores talentos 

para a empresa. Apesar de os salários já não serem mais tão diferenciados como outrora 

foram, sofrendo um nivelamento aos valores praticados pelo mercado, ainda pode-se dizer 

que a empresa pratica bons níveis de remuneração. 

 

No entanto, não é a remuneração o principal fator de garantia de qualidade dos serviços 

prestados por cada um de seus funcionários, nem o é a obediência à hierarquia. Ao invés 

disso, a organização enfatiza a importância da vocação e das atitudes pessoais, o valor da 

cultura e do trabalho em equipe. Assim, desde seu ingresso na empresa, o funcionário aprende 

a sentir orgulho de pertencer àquela organização, que é reconhecida pelos seus clientes como 

prestadora de serviços de excelência. Para pertencer ao grupo há uma condição: fazer a sua 

parte para que a empresa continue alcançando resultados diferenciados. 

 

Interação entre membros 

Nelson (2006) diz que “as culturas não são transmitidas por regras, manuais, ofícios ou outros 

mecanismos formais: elas se desenvolvem quando as pessoas se relacionam cara a cara”. A 

Transpo incentiva o contato entre seus membros por meio de seu arranjo físico, com salas 

amplas e sem divisórias, bem como por uma agenda social que promove interação freqüente 

entre seus funcionários. 

 

De acordo com a perspectiva da integração, as organizações apresentam uma cultura 

dominante, que é largamente influenciada e gerenciada por lideranças formais. Características 

marcantes de organizações com culturas fortes e saudáveis são o comprometimento, o 

consenso e a consistência. Nessas organizações são poucos os dissidentes e as subculturas, se 

existirem, são fracas e têm pouca importância. 
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Alguns aspectos da história e características da Transpo que abordamos nos levam a crer que 

a configuração de sua cultura organizacional possa encontrar correspondência no modelo 

preconizado pela perspectiva da integração. A sua origem e seus primeiros anos de vida 

durante o período do regime militar implicaram lideranças do tipo pulso firme, que 

apreendiam e interpretavam o ambiente externo antes que o corpo de funcionários pudesse 

fazê-lo, controlando o que e como seria internalizado na cultura da organização. O 

comprometimento é outro sinal favorável à expectativa de uma cultura forte e dominante. 

Como já dissemos, os empregados da Transpo têm a característica de “vestir a camisa” da 

empresa, sentem orgulho do que fazem e, logicamente, são comprometidos com os resultados. 

 

Considerando que a Transpo gravita em torno de uma tecnologia de produção única e notável, 

resta ainda uma indagação: a tecnologia de produção terá um impacto dominante no conteúdo 

da cultura organizacional? 

 

Colocamos, então, as seguintes hipóteses: 

 

 

H1: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, com clara 

associação com a tecnologia de produção. 

 

 

H2: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, porém não se 

observará associação entre a cultura organizacional e a tecnologia de produção. 

 

 

Enquanto a perspectiva da integração enxerga homogeneidade e conservadorismo nas 

organizações, outra abordagem, a perspectiva da diferenciação, está mais voltada para o 

dissenso, para o conflito e para a competição entre diferentes forças subculturais. Essa 

perspectiva considera que essas forças penetram na organização vindas diretamente do 

ambiente, mesmo que existam esforços gerenciais no sentido de canalizar, mediar ou 

interpretar seu impacto. 
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A forte representação sindical que se desenvolveu a partir da flexibilização da empresa, 

contrapondo-se à cultura dominante e autoritária do regime militar, deu origem a uma tensão 

que permeia as relações entre as principais lideranças da organização. Como defende a 

perspectiva da diferenciação, há uma disputa pelo domínio entre essas duas tendências 

subculturais opostas e concorrentes. 

 

Jeremey Boissevain (1974) e Levi Strauss (1963), apud Nelson (2011), entre outros, 

observaram que os sistemas humanos têm a tendência de apresentar o que eles chamaram de 

“oposição recíproca” – a divisão de um coletivo maior em dois grupos ou facções subculturais 

opostas, cujos valores são imagens espelhadas uma da outra, e que frequentemente são 

similares em tamanho senão em influência. 

 

Colocamos, então, as seguintes hipóteses: 

 

 

H3: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, com clara influência da tecnologia de produção nessa 

configuração. 

 

 

H4: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, porém sem nenhuma influência da tecnologia de produção 

nessa configuração. 

 

 

Parsons (1960 apud THOMPSON, 1976) sugere que as empresas apresentam três níveis 

distintos de responsabilidade e controle: técnico, administrativo e institucional. De acordo 

com Thompson (1976), o nível técnico operará tanto melhor quanto menor for o nível de 

incerteza que o cerca, pois seu foco é o desempenho de atividades com eficiência. Quanto 

maior o número de variáveis envolvidas maior a possibilidade de incerteza, o que leva uma 

empresa sujeita a critérios de racionalidade a estabelecer funções que se destinam a 
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“amortecer” as incertezas vindas do ambiente, cercando assim seu núcleo técnico e reduzindo 

as variáveis que operam dentro dele. 

 

Partindo da afirmativa de que toda empresa é composta de partes interdependentes, o autor 

descreve três diferentes tipos de interdependência. A interdependência reunida é aquela em 

que cada uma das partes presta uma discreta contribuição ao todo, ao mesmo tempo em que 

recebe o apoio do todo, porém não há uma interdependência direta entre as partes. Cada uma 

delas tem de desempenhar bem suas funções para que o todo não seja prejudicado e, 

conseqüentemente, as outras partes não sejam afetadas. 

 

A interdependência seqüencial ocorre quando a interdependência toma uma forma seriada, em 

que a parte A, por exemplo, gera um produto que será utilizado pela parte B no 

desenvolvimento de suas atividades. Há, portanto, uma interdependência direta entre as 

partes: somente depois que A fizer sua parte é que B poderá agir e, a menos que B aja, A não 

poderá escoar sua produção. 

 

Finalmente, a interdependência recíproca se observa quando a produção de cada parte passa a 

ser a entrada para a outra. A produção da parte A é uma entrada para o desenvolvimento das 

atividades da parte B, porém o produto de B será uma entrada para A. 

 

Na Transpo, o núcleo técnico é formado pelas áreas de operação e manutenção, que trabalham 

em condições de intensa interação, estabelecendo entre si uma relação de interdependência 

sequencial. Assim, o equipamento disponibilizado pela manutenção em condições de uso é 

uma entrada para a operação, que usará esse produto para desenvolver suas atividades. 

 

As demais áreas da organização trabalham para que o núcleo técnico possa operar dentro do 

maior nível de certeza possível, maximizando, assim, o seu resultado. A área de recursos 

humanos, por exemplo, busca fornecer, de maneira regular, elementos humanos treinados e 

aptos a desenvolver as funções necessárias, embora o fluxo de profissionais no mercado não 

seja regular como requerido. O mesmo acontece com a área de compras, que busca fornecer 

materiais com regularidade e na qualidade requerida. 

 

Além da interdependência seqüencial existente entre as áreas de manutenção e operação, cada 

uma delas, separadamente, apresenta muito desse tipo de interdependência. A manutenção 
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deve executar suas atividades em uma determinada ordem, seguindo um roteiro pré-

estabelecido. Se uma determinada etapa não for concluída, as demais não poderão ser 

executadas. Na operação, os elementos têm uma seqüência e, se um pára todos os outros 

também param. 

 

Thompson (1976) assinala que a coordenação das ações conjuntas em uma relação de 

interdependência seqüencial se dá por meio de planejamento e hierarquia. É razoável presumir 

que as áreas de manutenção e operação da Transpo, que formam o seu núcleo técnico, tenham 

desenvolvido uma cultura mais voltada para o cumprimento de prazos, marcada pela busca da 

qualidade e preocupada com o cumprimento das tarefas. As demais áreas da organização, que 

funcionam como amortecedoras das intrusões e variações do ambiente em relação ao núcleo 

técnico, se relacionam entre si por uma interdependência reunida, em que a coordenação, 

segundo Thompson (1976), se dá por padronização. Apesar da grande quantidade de políticas 

e normas, seu planejamento é mais solto, menos detalhado e há menos monitoramento 

hierárquico. É razoável presumir que essas áreas tenham desenvolvido uma cultura mais 

orientada para a política e mais flexível que aquela desenvolvida pelo núcleo técnico. 

 

Colocamos, então, a seguinte hipótese: 

 

H5: Um subgrupo cultural, correspondente ao núcleo técnico, deve apresentar 

uma cultura voltada para o cumprimento de prazos, para a busca da qualidade e o 

cumprimento das tarefas, enquanto um segundo subgrupo deve se caracterizar por 

ter maior orientação para a política e por ser mais flexível. Esse tipo de 

configuração, por si só, indica influência da tecnologia de produção na cultura 

organizacional. 

 

Mas há, ainda, uma terceira perspectiva, a da fragmentação, que aponta para um contexto 

organizacional extremamente volátil, em contínua e constante modificação, que leva a 

alianças temporárias como forma de resposta a situações de momento. Dessa forma, a 

natureza da cultura organizacional é ambígua e efêmera, os grupos subculturais são muitos e 

apresentam uma configuração mutante, que se adapta às mudanças do ambiente, e o poder é 

bem distribuído dentro da organização (ROBERTSON; SWAN, 2003). 
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Segundo essa perspectiva, nenhum fato da história passada ou recente da Transpo, ou mesmo 

algum fator existente no meio ambiente em que ela atua poderia determinar a configuração de 

sua cultura organizacional. 

 

Colocamos, então, a seguinte hipótese: 

 

H6. Nenhuma das características estruturais ou aspectos históricos da Transpo 

conseguirá influenciar a configuração de sua cultura organizacional. Não se 

verificará nenhum dos arranjos previstos nas hipóteses anteriores, o que nega a 

influência da tecnologia de produção na cultura organizacional. 

 

 

4.2 Estudo Quantitativo 

 

A natureza de nossos dados, amostra e local de pesquisa não permitem testes inferenciais 

rigorosos das proposições enunciadas, mas algumas manipulações de nossos dados permitem 

ao menos uma investigação preliminar de algumas das questões formuladas em nossa 

introdução teórica. As análises mais óbvias e simples sugerem-se em relação à hipótese H1: 

 

H1: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, com clara 

associação com a tecnologia de produção. 

 

Uma análise bastante óbvia seria comparar a cultura “integrada” ou “unitária” da Transpo 

com as principais percepções da cultura organizacional de outros estudos que usaram os 

mesmos instrumentos. Em 2003 Nelson e Gopalan publicaram as principais percepções de 

culturas organizacionais de uma amostra de 75 empresas públicas e privadas do Brasil, Índia e 

EUA (NELSON; GOPALAN, 2003). Uma simples comparação das médias da amostragem 

brasileira de Nelson e Gopalan com as médias da amostragem colhida na Transpo mostraria 

se a organização se diferencia das tendências centrais das demais organizações brasileiras em 

relação a variáveis que intuitivamente seriam preconizadas por uma tecnologia de produção 

que exige exatidão, previsibilidade e precisão na execução de tarefas complexas.  Se a 

Transpo realmente detém uma cultura forte e integrada oriunda de sua tecnologia seria de se 

esperar que comparada com a média nacional, iria enfatizar a Qualidade, o Planejamento, e 
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talvez o Prazo, Concluir Tarefa e Flexibilidade - todas dimensões do nosso instrumento que 

parecem se relacionar com a execução de tarefas tecnológicas complexas.  Seria de se esperar 

também que uma cultura integrada e unitária teria menos variância nas percepções de sua 

amostragem do que numa amostragem nacional contendo percepções de várias organizações.  

Na tabela 2 comparamos as médias e desvios padrões das percepções culturais na Transpo 

com as médias e desvios padrões do Brasil: 

 

 
Brasil  

Média 
D.P. Transpo 

Média 
D.P. Sig.  

Trabalho 

12,5             2,93 10,1 2,6 .01  

12,3 2,40 11,7 3,01 NS  

12,3 2.04 11.7 2,38 NS  

14,8 2.87 14,4  2.94 NS  

Relações 

10,7 3,12 10,8 2.87 NS  

10,7 2,90 9,9 2.90 NS  

12,3 2.50 12,3 2.63 NS  

12,8 3.38 10,6 3,36 .01  

Controle 

12,2 2,50 14,6 2,80 .001  

12,0 2,80 14,2 3,22 .001  

12,5 3,21 16,5 3,35 .001  

13,0 2,88 13,3 2,77 NS  

Pensamento 

12,9 3,01 12,8 2,76 NS  

12,5 2,81 12,1 2,35 NS  

13,2 2,90 13,6 2,14 NS  

12,6 2,78 11,5 2,40 NS  

   Tabela 2 – Comparação das percepções culturais – Transpo x Empresas Brasileiras 

   Fonte: dados da pesquisa e de Nelson e Gopalan (2003) 
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Percebemos imediatamente que a nossa primeira partição dos dados não apóia a hipótese 1. A 

Transpo não está significativamente acima da amostragem nacional em Qualidade, Concluir 

Tarefa, Planejamento, Prazo, ou Flexibilidade.  Pelo contrário, das cinco diferenças 

estatisticamente significativas, nenhuma ocorre nas áreas intuitivamente relacionadas com a 

tecnologia de produção da Transpo.  As diferenças maiores são na área de controle, em que a 

Transpo aparenta uma cultura muito mais dominante, politizada, e orientada para status do 

que a média brasileira - todos os fatores associados com estatismo, não com tecnologia de 

produção exigente. 

 

Alem do mais, a variância nas percepções de cultura na Transpo é maior que a da amostragem 

composta de organizações diversas para 7 das 16 variáveis (a saber Prazo, Concluir Tarefa, 

Qualidade, Sociabilidade, Dominância, Status e Politicagem).  Esse resultado por si só sugere 

uma cultura demasiadamente fraca, ou, o que nos parece muito mais provável, a presença de 

subculturas bastante contrastantes dentro da companhia. 

 

Dado esse resultado bastante saliente, um próximo passo em nossa análise seria logicamente 

tentar indagar sobre o grau de diferenciação dentro da(s) cultura(s) da Transpo, especialmente 

em relação à diferenciação possivelmente oriunda da tecnologia de produção.  A existência de 

tal variação seria relacionada à nossa hipótese H3: 

 

H3: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, com clara influência da tecnologia de produção nessa 

configuração. 

 

Embora não seja a análise mais sofisticada nem talvez a mais adequada para examinar essa 

hipótese, um procedimento estatístico relevante certamente seria efetuar uma comparação das 

percepções médias da cultura para os profissionais pertencentes às áreas operacionais e dos 

setores de apoio ou de “amortecimento”, para usar o vocabulário de Thompson.  Na Tabela 3 

apresentamos tais médias, desvios padrões e significância estatística: 
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Ops. 

Média 
D.P. Staff 

Média 
D.P. Sig.  

Trabalho 

10,7             2,3 10,0 2,8 NS  

11,3 2,36 11,9 2,72 NS  

11,8 2,23 11,8 2,49 NS  

14,1 2,53 14,1  3,14 NS  

Relações 

10,3 2,49 11,0 3,10 NS  

10,3 2,52 10,0 3,17 NS  

11,9 2,53 12,4 2,73 NS  

9,8 3,18 11,0 3,37 NS  

Controle 

14,5 3,23 14,6 2,58 NS  

14,6 3,57 14,1 2,92 NS  

16,6 3,67 16,6 3,05 NS  

13,5 3,14 13,2 2,44 NS  

Pensamento 

13,2 2,65 12,6 2,74 NS  

11,5 2,19 12,3 2,39 NS  

13,2 2,23 14,2 2,09 NS  

11,5 2,56 10,7 2,42 NS  

   Tabela 3 – Percepções culturais – áreas operacionais e áreas de apoio 

   Fonte: dados da pesquisa 

 

Notamos aqui, sem nenhuma ambiguidade, que as percepções médias da cultura não variam 

significativamente entre operações e amortecimento.  De fato, não há sequer uma diferença 

estatisticamente significativa nas médias.  Notamos com interesse, entretanto, que 10 dos 16 

desvios padrão das unidades de amortecimento são maiores que os desvios da área 

operacional, sugerindo a existência de maior homogeneidade entre as unidades que 

compartilham uma tecnologia de produção mais similar.  Essa tendência será explorada em 

mais detalhe adiante, utilizando-se de métodos analíticos multivariados mais complexos.  Se 

essas nossas primeiras análises não eliminam definitivamente a possibilidade de uma relação 
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entre tecnologia de produção e as dinâmicas culturais da Transpo, certamente sugerem que tal 

relação - se existir - não ocorre de uma forma simples e direta.   

 

Duvidando, pelo menos à primeira vista, das nossas hipóteses H1 e H3, não prevendo uma 

relação simples entre tecnologia da produção e cultura, um próximo passo seria considerar 

estratégias analíticas que possam iluminar as hipóteses H2 e H4.  

 

H2: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, porém não se 

observará associação entre a cultura organizacional e a tecnologia de produção. 

 

H4: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, porém sem nenhuma influência da tecnologia de produção 

nessa configuração. 

 

Para explorar essas hipóteses, que pressupõem grupos distintos cuja origem pode não estar 

diretamente ligada à identidade de departamentos ou setores, já torna-se necessário abandonar 

os métodos mais simples a favor de análises multivariadas que não impõem categorias a priori 

nos dados.  A ferramenta clara aqui é a análise de clusters e empregamos o algoritmo 

CONCOR de White, Boorman e Breiger (1976), que têm uma longa historia de uso na 

identificação de grupos de oposição recíproca.   

 

Uma maneira preliminar bastante conservadora de mapear as dinâmicas subculturais de um 

conjunto de dados seria através de um clustering split half de nossa amostragem.  Nesta 

técnica, dividimos a amostragem aleatoriamente em duas metades e realizamos uma partição 

de apenas dois agrupamentos ou clusters, comparando depois tais clusters em termos dos seus 

tamanhos, médias, desvios padrão e composição. As Tabelas 4 e 5 contém os questionários 

pares e ímpares da nossa amostragem, sujeitos aos mesmos procedimentos CONCOR.  
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Tabela 4: Resultados da análise de registros ímpares 
Fonte: saída do software C – VAT 1.2, com dados da pesquisa 
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Tabela 5: Resultados da análise de registros pares 
Fonte: saída do software C – VAT 1.2, com dados da pesquisa 
 

 

Nas duas análises que fizemos percebe-se a existência de um cluster maior e outro menor. No 

caso dos registros ímpares, o cluster menor representa um quinto do cluster maior, enquanto 

que no caso dos registros pares ele é metade do cluster maior. Examinando-se a participação 

dos funcionários pertencentes ao núcleo técnico da empresa nos clusters temos que no caso 

dos registros ímpares o cluster maior conta com 15 integrantes do núcleo técnico em 43 

membros (35%), enquanto que o cluster menor conta com 4 integrantes do núcleo técnico em 

9 membros (44%).  Entretanto, se considerarmos a Diretoria de Planejamento e Expansão 

(Dm), como pertencendo à função de amortecimento, percebemos que elementos de 

amortecimento pertencem maciçamente ao grupo maior - 9 dos dez elementos da Dm pertence 

ao grupo um. 



 56 

No caso dos registros pares o cluster maior conta com 11 integrantes do núcleo técnico em 35 

membros (31%), enquanto que o cluster menor conta com 8 integrantes do núcleo técnico em 

17 membros (47%).  Outra vez, no entanto, a Diretoria de Planejamento e Expansão figura de 

forma proeminente no grupo maior - 10 de um total de 11 elementos da Dm encontram-se no 

grupo um. 

 

Temos, portanto, indícios claros de que as categorias de Thompson tenham influência direta 

na configuração subcultural da Transpo, porem de uma forma inversa à que imaginamos. Em 

vez da tecnologia de tráfego e manutenção dos equipamentos dominando a cultura 

organizacional, percebemos que uma função amortecedora é central ao grupo cultural 

dominante. Admitindo que a presença de um cluster maior indique a existência de um grande 

grupo dominante, parece em princípio que existiria uma cultura relativamente monolítica na 

Transpo, não fosse a presença de subgrupos de tamanhos bastante diferentes nas análises 

pares e impares. 

 

Portanto, a nossa primeira partição mecânica dos dados da Transpo ainda não reduz a 

ambiguidade acerca das nossas hipóteses 2 e 4.  A hipótese 2 visualiza um grupo dominante 

não associado com a tecnologia de produção dominante da empresa, enquanto a hipótese 4 

visualiza subculturas robustas sem associação com a tecnologia de produção.  Em nosso caso, 

o grupo 2 da subamostra  par contem 35 membros dos quais 9 (de um total de 10) pertencem à 

função de planejamento, enquanto o grupo 1 da subamostra impar contem 43 membros dos 

quais 10 (de um total de 11) pertencem à mesma função.  Analisando ainda o conteúdo ou 

perfil das percepções das subculturas percebemos que os grupos maiores ou dominantes tanto 

da subamostra par quanto da subamostra impar são bastante parecidos assim como os perfis 

dos grupos menores.  Assim, nos defrontamos com um grupo dominante de alguma forma 

associado à função de amortecimento, mas também com subculturas robustas de algum 

tamanho e com percepções culturais homogêneas e contrárias, apoiando elementos das duas 

hipóteses, de uma forma surpreendente. Apesar de a nossa análise split half ser ambígua em 

relação às nossas hipóteses, a relativa similaridade entre as subamostras par e ímpar sugere 

que a confiabilidade do instrumento e do algoritmo usado para gerar clusters, atinge níveis 

suficientes para ajudar na interpretação de nossos dados quantitativos. 
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Partições Mecânicas das Unidades de Operações e Amortecimento 

As ambiguidades que experimentamos em torno das nossas manipulações empíricas em 

relação às hipóteses que representam vários enfoques teóricos da literatura motivaram-nos a 

mais uma partição dos dados quantitativos.  Ao comparar as percepções da cultura da Transpo 

como um todo à média das percepções nacionais de cultura enxergamos uma cultura típica do 

funcionalismo brasileiro sem discernível influência da tecnologia de produção e com alta 

variância interna.  Ao comparar as percepções de cultura no núcleo técnico e nos setores de 

apoio não encontramos diferenças substanciais nas percepções médias.  Entretanto, a análise 

de cluster split half revelou claras dinâmicas subculturais ligadas de alguma forma à afiliação 

a pelo menos uma divisão funcional na empresa. 

 

É somente ao realizarmos análises de cluster separando os questionários do núcleo técnico e 

das unidades de amortecimento que ganhamos uma perspectiva que explica, pelo menos em 

parte, a relação entre tecnologia de produção e cultura organizacional na Transpo.  Como 

unidades operacionais nós consideramos aquelas áreas diretamente envolvidas com a rotina 

operacional do sistema, o que na Transpo corresponde às áreas de operação e de manutenção. 

Todas as demais, incluindo planejamento, relações com os clientes, expansão, jurídico, 

construção e financeiro foram consideradas como unidades de amortecimento. Os resultados 

de cluster para o núcleo técnico ou subamostra operacional podem ser vistos na Tabela 6. Para 

as unidades de amortecimento ou staff, eles podem ser vistos na Tabela 7. 
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Tabela 6: Resultados da análise da subamostra operacional, percepção real da cultura 
Fonte: saída do software C – VAT 1.2, com dados da pesquisa 
 

 

 

O grupo 1 contém 10 empregados que percebem que a Transpo enfatiza esforço, conclusão de 

tarefas, empatia, sociabilidade, planejamento e flexibilidade. Quatro desses dez empregados 

trabalham na empresa há mais de 30 anos e 2 deles há mais de 35 anos. Cinco membros deste 

cluster trabalham na organização há 8 anos ou menos. Dois têm funções gerenciais. 

 

O segundo grupo enxerga a Transpo como comparativamente mais baixa em esforço, 

conclusão de tarefas, qualidade, empatia e sociabilidade e muito alta em dominância, status e 

política, e baixa em planejamento e flexibilidade. Esse grupo contém 11 membros com menos 
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de 8 anos de casa, 17 membros que têm 8 ou mais anos de casa, e nenhum com mais de 25 

anos na companhia. Nenhum ocupa cargos de supervisão. 

 

A subamostra de amortecimento, que era apreciavelmente maior que o núcleo técnico (66 

contra 38) não apresenta o mesmo grau de diversidade ou polarização que se observa na 

subamostra do núcleo. 
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Tabela 7: Resultados da análise da subamostra staff, percepção real da cultura 
Fonte: saída do software C – VAT 1.2, com dados da pesquisa 
 

 

Os 2 grupos iniciais são muito mais balanceados em tamanho (34 e 32 comparado com 10 e 

28 para a subamostra operacional) e variam muito menos em termos de suas percepções 

médias da cultura. Por exemplo, a maior distância entre as médias dos clusters para a 

subamostra operacional foi de 7 pontos (na dimensão Política) comparada com cerca de 4 

pontos (na dimensão Lealdade) para a subamostra de amortecimento e a soma total da 

distância entre todas as 16 médias é de aproximadamente 33 para a amostragem operacional 

comparada com 17 para a amostragem de amortecimento. Os dois grupos CONCOR das 

unidades de amortecimento também são mais heterogêneos em termos de tempo de casa, 

embora haja alguma regularidade em termos de função. Por exemplo, sete dos nove membros 

da divisão de Engenharia se encontram no cluster I assim como cinco dos sete membros do 
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planejamento financeiro. Também seis dos oito engenheiros na amostragem de amortecimento 

pretencem ao cluster I. 

 

As dimensões nas quais os clusters das diferentes subamostras variam são também diferentes, 

assim como seus padrões de covariância. Na subamostra operacional os clusters variam em 

suas percepções de esforço, conclusão de tarefas, qualidade, empatia, sociabilidade, 

dominância, status, política, liderança e flexibilidade, enquanto na subamostra de 

amortecimento há maiores diferenças nas percepções de afeto, lealdade, status, abstração e 

planejamento. (Ambas subamostras apresentam divergência em percepções de conclusão de 

tarefas, qualidade e status). É notável que para a subamostra operacional, os clusters nos quais 

as subdimensões de Relações são altas – especificamente empatia e sociabilidade – são 

aqueles em que as dimensões de Trabalho, como esforço, conclusão de tarefas e qualidade são 

igualmente altas, mas as dimensões de Controle, incluindo dominância, status, política e 

liderança são baixas. O oposto é verdadeiro para a subamostra de amortecimento. No cluster 

em que as dimensões de Relações, como afeto e lealdade são altas, as dimensões de Trabalho, 

como conclusão de tarefas e qualidade são baixas e a subdimensão de Controle status é alta. 

Assim, enquanto as funções operacionais e de amortecimento parecem similares em suas 

percepções da cultura na superfície, quando se começa a investigar as subculturas subjacentes, 

diferenças substanciais são encontradas. 

 

A importância dessa última observação não deve ser subestimada, pois ajuda a explicar alguns 

dos aspectos mais curiosos dos nossos dados observados até agora. Percebemos basicamente 

que a estrutura fatorial das respostas do pessoal de operações e de apoio é diferente.  Quando 

uma amostra percebe alto afeto, percebe alto controle, e baixo trabalho enquanto a outra 

amostra percebe alto afeto, alto trabalho e baixo controle e assim por diante.  Isto explica a 

maior variância na amostragem da Transpo comparada com a amostragem nacional, assim 

como a falta de diferença significativa entre as médias das diversas unidades.  O fato de que o 

núcleo técnico e o amortecimento vêem as tensões que determinam a dinâmica da cultura 

organizacional de uma forma tão diferente aumenta a variância na amostragem global e 

atenua a diferença nas médias estatísticas. 

 

Podem essas substanciais diferenças serem convincentemente interpretadas de uma 

perspectiva tecnológica? Nossos resultados certamente não sugerem uma relação causal linear 

com a tecnologia na linha das tradicionais correntes objetivistas de pesquisa. Contudo, 
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embora não percebamos uma ligação direta dos nossos resultados com as afirmações clássicas 

sobre tecnologia e organização, acreditamos que existem algumas conexões úteis e ligações 

entre tecnologia de produção e cultura, se tomarmos a perspectiva mais construtivista de 

Barley “tecnologia como uma ocasião para a cultura” de maneira similar a que ele postulou 

“tecnologia como uma ocasião para a estruturação”. Em um estudo clássico da implementação 

de tomógrafos computadorizados em dois hospitais Barley notou que em ambas as 

organizações a nova tecnologia trouxe mudanças, mas que estas mudanças e sua trajetória 

eram altamente condicionadas pelas dinâmicas sociais preexistentes. Embora este estudo não 

tenha a sofisticação nem os dados longitudinais do clássico trabalho de Barley, ele é capaz de 

prover uma interpretação de nossos resultados que fornece um retrato de caminhos possíveis 

para a interação entre tecnologia de produção e dinâmicas subculturais. 

 

Se o retrato que emerge da análise de clusters das divisões operacionais da Transpo é uma 

indicação de impactos tecnológicos, vários possíveis efeitos podem ser imaginados em 

hipótese. Primeiro, o comparativamente pequeno subgrupo de menos de um terço da amostra 

total sugere que existe uma cultura bastante homogênea com um grande grupo de adeptos 

contrabalanceada por um pequeno e radical grupo marginal com percepções de maior 

variância do que as da maioria em muitas dimensões. Pode-se conjeturar que a exposição dos 

componentes do núcleo técnico ao mesmo conjunto de requisitos originários da tarefa a ser 

feita, deveria favorecer uma cultura verdadeiramente unificada. Ao mesmo tempo, parece que 

esta cultura muito unificada gera um pequeno grupo de dissidentes com percepções bastante 

extremas. 

 

No caso da Transpo, um fato curioso sobre esses dissidentes é a sua visão geralmente positiva 

da cultura. Eles vêem a cultura como de trabalho duro, alta qualidade, conclusão de tarefas, 

empática e flexível com forte liderança. Embora estes valores possam não ser vistos como 

positivos em todos os contextos, eles são intuitivamente favoráveis no geral. Contrariamente, 

a grande maioria tem uma visão muito negativa da cultura da organização, como se os 

requisitos intransigentes e precisos das tarefas que eles realizam representassem um forte 

contraste com a cultura organizacional politizada e personalista que os cerca. De acordo com 

Chu e Wood (2008), o personalismo “expressa a importância atribuída às pessoas e aos 

interesses pessoais em detrimento das pessoas ou interesses do grupo ou comunidade. Indica o 

alto grau de confiança depositado na rede de amigos e familiares para resolução de problemas 
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ou obtenção de privilégios”. Essa interpretação é bastante consistente com as diferenças entre 

as médias gerais da Transpo e da amostragem nacional apresentada na Tabela 2. 

 

Parece interessante também refletir sobre a composição do pequeno cluster subcultural. Ele 

contém os únicos dois gestores de nossa amostra bem como virtualmente todos os 

empregados da amostra com mais de 30 anos de serviço, além da maioria dos empregados 

com comparativamente pouco tempo de casa. 

 

O contraste com os membros da subamostra de amortecimento sugere que o restante da 

organização, corroborando Thompson, se relaciona mais frequentemente com o ambiente 

externo político, legal e social, num esforço para permitir que o núcleo técnico funcione sem 

obstáculos, e tem uma cultura mais diversificada e equilibrada. Os primeiros dois 

agrupamentos são mais ou menos do mesmo tamanho (34 e 32) e as percepções desses 2 

grupos equilibrados não são tão distantes entre si e diferem em poucas dimensões. Isto não é 

inconsistente com o argumento de Lawrence e Lorsch de que quando enfrenta um ambiente 

mais volátil, a organização resultante é mais diferenciada, mas apenas de uma forma muito 

particular. É como se a diferenciação ocasionada pelo ambiente resultasse em agrupamentos 

subculturais que não são tão distantes, mas são maiores, ou seja, no núcleo técnico as pessoas 

estão mais ou menos na mesma situação, exceto para um pequeno grupo marginal, enquanto 

nas unidades de amortecimento as pessoas são mais diversificadas porém menos extremas em 

suas percepções, como para facilitar o diálogo e a integração. 

 

Esta tendência parece ser reforçada por padrões de covariância em percepções da cultura. No 

núcleo técnico duas das dimensões do quadrante Relações, empatia e sociabilidade, parecem 

apoiar a flexibilidade, liderança, conclusão de tarefas, qualidade e trabalho duro – quanto 

mais altas os empregados percebem empatia e sociabilidade, mais altos são os scores em 

Trabalho e Pensamento, e mais baixos eles são em dominância, status e política. Na 

subamostra de amortecimento, o oposto é verdadeiro, quanto mais altas as subdimensões de 

Relações, afeto e lealdade, mais baixas são as dimensões de Trabalho e Pensamento e mais 

altas as subdimensões de Controle. Assim, os empregados das funções de amortecimento 

percebem uma desconexão entre Relações, Trabalho e Pensamento. Se as relações são 

preservadas, a habilidade de planejar, pensar abstratamente e completar tarefas sofre, e 

aumenta o status. Assim, o núcleo técnico tem uma cultura homogênea, em que as relações 

reforçam a realização de tarefas, mas que não deixa de ter uma pequena subcultura de 
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oposição, enquanto as unidades de amortecimento têm uma cultura menos integrada em que 

Relações trabalha com propósitos cruzados em relação à realização de tarefas. 

 

 

4.3 Estudo Qualitativo - Entrevistas 

 

A seguir organizamos os dados principais das dez entrevistas semi abertas pelos temas mais 

importantes que surgiram através da nossa escuta repetida às mais de 8 horas de gravações de 

áudio. 

 

A origem da Cultura 

 

O entrevistado 1 assim como o entrevistado 5, devido ao elevado tempo de casa que possuem, 

ambos há 38 anos na empresa, vivenciaram a época em que ela iniciou sua operação 

comercial. Ambos apontaram o Presidente da época como o responsável pela formação da 

cultura da empresa. O entrevistado 5, falando sobre o tempo em que ingressou na companhia, 

disse “A empresa é o que é até hoje pela cultura imposta nela daquela época pra cá. Na época 

o nosso presidente era o P. A., e ele tinha essa cultura. Como ele era uma pessoa assim, de 

implantar, empreendedora, ele tinha essa visão.” 

 

O entrevistado 1 descreveu “até hoje eu considero que o que foi marcante foi o nosso 

presidente na época, o P. A. Pra você ter uma idéia logo que eu ingressei na empresa todos 

eram recepcionados na Diretoria, onde ele reunia os diretores, os gerentes e os novos 

funcionários que estavam ingressando na Cia., e ele, o presidente, recepcionava a todos 

fazendo a acolhida de boas vindas, e ele falava, agora você faz parte de uma família. E depois 

ele marcava presença, porque ele vinha nas áreas sem marcar nada, ele aparecia e conversava 

com todos. Ele era uma figura que servia de modelo, de exemplo pra todos. Depois, quando 

ele saiu da Presidência ele deixou essa cultura, na verdade, deixou a semente.” 

 

O entrevistado 5 declarou que na época em que ele ingressou na empresa ela era administrada 

como uma empresa privada, apontando o fato como uma das razões para o surgimento de uma 

cultura forte. Para ele “a empresa já iniciou com uma cultura de expansão, de novidade, de 

algo que estivesse no primeiro mundo”. 
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O entrevistado 1 apontou os salários diferenciados que a empresa pagava na época como um 

fator de atração de talentos: “eu lembro que poucos meses de salário dava pra comprar um 

carro zero!”. Na sua opinião, o processo de seleção era rigoroso: “a gente fazia teste técnico, 

teste psicológico e depois tinha um acompanhamento sistemático de desempenho”. Segundo o 

entrevistado “nosso RH era um RH de peso, sempre atento ao desenvolvimento dos 

empregados. Como a empresa era pioneira aqui no Brasil, tinha que buscar desenvolvimento 

lá fora. Muita gente foi mandada para os Estados Unidos e México para ver como é que 

funcionava”. 

 

Características culturais 

 

Sobre as características que marcam o profissional da empresa, os entrevistados o 

descreveram como alguém orgulhoso, voluntarioso, envolvido no trabalho, comprometido 

com a empresa. O entrevistado 1 declarou que ele é orgulhoso, acha que é bom no que faz. O 

entrevistado 2 também afirmou que o profissional da empresa é orgulhoso e tem foco em 

qualidade, mas restringiu isso às áreas operacionais. Para ele o profissional da empresa quer 

prestar o melhor serviço possível porque gosta de ouvir a população falar bem da empresa. 

 

Para o entrevistado 3 os profissionais da empresa são muito comprometidos, gostam do que 

fazem. Para o entrevistado 5, eles são voluntariosos, envolvidos no trabalho e prezam pela 

qualidade de seu trabalho. Para a entrevistada 4 “muitas pessoas carregam esse espírito, isso 

eu percebo nas equipes: na hora do vamos ver o pessoal faz acontecer. Eu percebo esse perfil 

técnico, as pessoas querem entender como funciona o equipamento, essa gana é um traço 

nosso. Nosso recurso humano é diferenciado nesse espírito”. 

 

Para o entrevistado 3 “cada profissional se sente um pouco dono da empresa. Para o 

entrevistado 7 “ele se sente meio que dono, ele domina o processo da empresa e se sente 

tranqüilo em relação a isso”. 

 

Para o entrevistado 9 o profissional da empresa é passional, tem a empresa como parte dele. 

Tem orgulho do seu tempo de casa, da sua carreira. É muito comprometido, muito envolvido 

com as questões da empresa e com essa característica de amor pela empresa. Ele afirma: “eu 

acho que a maioria dos nossos profissionais está envolvida, está comprometida com a 

execução de suas tarefas, para que ela ocorra da melhor maneira possível. O 
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comprometimento e o amor à camisa se traduzem nesse afinco, nesse empenho na execução 

das atividades”. 

 

Aculturação dos novos 

 

Para o entrevistado 3 “quando uma pessoa entra na empresa esse comprometimento dos mais 

antigos causa um impacto nela e ela acaba assimilando rapidamente isso”. Para ele “antes de 

mais nada é o exemplo, ou ela se encaixa ou logo sai daqui”. Frisou que se inspirou no 

exemplo de outras pessoas no passado, e hoje sente orgulho em saber que é exemplo para os 

mais novos: “o pessoal diz tá vendo esse cara que é supervisor, ele foi aprendiz do SENAI...” 

 

A entrevistada 4 disse que o processo “começa pela integração, que é um ritual de entrada, e a 

própria forma como a empresa é apresentada. No dia a dia o convívio com as equipes, com os 

gestores, esses contatos todos fazem o resto do trabalho”. 

 

“Como o empregado novo adquire a cultura da empresa?” pergunta o entrevistado 8. “Eu acho 

que é convivendo com os mais antigos, trabalhando junto com os mais antigos, ou seja é 

quase que por osmose, né? Porque a gente fala muito em treinamento de conscientização, mas 

a conscientização mesmo a pessoa só consegue adquirir no dia a dia, vivenciando e seguindo 

exemplos”. 

 

Diferenciação Cultural 

 

Em geral, os entrevistados relataram existir diferenças culturais entre as diversas áreas da 

empresa. “Aqui existem várias empresas”, afirmaram identicamente os entrevistados 1, 4 e 5. 

A maioria identifica a cultura das áreas operacionais como rígida, hierarquizada e 

procedimentada, enquanto sente uma cultura mais leve e flexível nas áreas de staff. 

 

O entrevistado 1 afirmou “na operação e manutenção há clareza quanto aos objetivos e foco 

do trabalho. Tem que estar tudo alinhado, senão...”. Para o entrevistado 2 “cada área da 

empresa respira a mesma cultura, mas tem suas peculiaridades. Isso vem da natureza da 

atividade, da formação e experiências de seus colaboradores e também depende da 

personalidade do gestor”. Ele diz ainda “em algumas áreas a gestão é democrática, 
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participativa e tem áreas em que a coisa é mais voltada pro operacional e a cultura é quase 

militar, hierarquizada, com horários rígidos”. 

 

O entrevistado 6 também distingue as áreas operacionais: “tanto a manutenção quanto a 

operação sempre tiveram condições muito rígidas, em função da manutenção da qualidade dos 

serviços prestados à população, então mantinha-se uma estrutura organizacional muito 

austera, de modo que os procedimentos internos fossem cumpridos rigorosamente. Já na 

administração isso não acontecia, havia lá alguns conceitos de qualidade mas era uma coisa 

muito mais flexível”. 

 

O entrevistado 8, um funcionário da manutenção, disse: “eu tive um pouco de contato com o 

pessoal da operação e percebi que eles são como nós, bem cartesianos, seguem bastante os 

procedimentos”. E completou: “em algumas áreas mais administrativas eu não sinto a 

necessidade de seguir roteiros, provavelmente porque eles não têm rotinas tão específicas 

quanto temos aqui na manutenção e lá na operação”. 

 

A entrevistada 10 afirmou: “eu acredito que o fato de desempenhar atividades de linha de 

frente, operacionais, influenciam na cultura das pessoas que compõem a manutenção e a 

operação, porque você tem foco no resultado, então não importa quem vai fazer, tem que sair. 

No administrativo já não é assim”. 

 

O entrevistado 7 concorda: “essa cultura mais hierarquizada, mais procedimentada que existe, 

por exemplo, na manutenção, está diretamente ligada ao tipo de atividade que ela 

desempenha, então eu vejo como necessário por ser uma área extremamente técnica”. 

 

Influência da política na cultura da empresa 

 

Todos os entrevistados declararam a política como um fator bastante influente no dia a dia da 

empresa, porém houve divergência de opiniões quanto ao efetivo poder de influência desse 

aspecto. O entrevistado 1 vê o aspecto político se traduzindo na “alternância de vacas gordas e 

vacas magras” à medida que os governos vão se alternando, ora dirigindo recursos para a 

empresa, ora delegando-a a segundo plano. Porém, o entrevistado, que exerce sua função na 

manutenção, não vê uma influência direta da política: “a influência política, que é negativa 
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em outras empresas, aqui não é, tanto que sempre temos funcionários de carreira assumindo a 

direção da empresa”. 

 

Opinião com a qual a entrevistada 10, que é de uma área administrativa, não concorda: “eu 

vejo a política influenciar diretamente no que diz respeito ao avanço nos cargos, porque você 

vê que as pessoas que ocupam os cargos, pelo menos na administração, nem sempre são 

carreiristas, nem sempre são pessoas da própria empresa, geralmente vem de fora, então isso é 

política”. 

 

O entrevistado 2 observa “a empresa tem sempre um componente técnico e outro político em 

sua gestão”. Para ele as áreas operacionais estão menos expostas à ação da política: “na área 

administrativa, muito mais que na área técnica, ocorre a chegada de pessoas sem experiência 

para ocupar cargos de confiança”. O entrevistado 3 também enxerga essa diferenciação de 

áreas: “na manutenção e na operação as pessoas estão preocupadas que o equipamento tem 

que rodar, e não com política”. 

 

Para o entrevistado 6 a influência da política é bastante forte: “hoje nós temos disputas 

políticas muito fortes que acabam impactando na parte interna da empresa porque a cada 

momento político, a cada momento de eleição ou alteração do quadro político aquilo acaba 

refletindo para dentro da empresa, seja nos seus projetos, seja na sua vida estrutural, seja até 

mesmo nos seus líderes”. 

 

Para o entrevistado 7 a política não tem poder para mudar a cultura da empresa, o que ocorre 

são adaptações a diferentes tipos de gestão. Ele diz: “eu vejo que a cultura, ela vem se 

mantendo independente da política mas em alguns momentos a nossa cultura, não que ela seja 

afetada, mas a gente tem que se moldar à política do momento”. O entrevistado 9 concorda: 

“eu acredito que a política, ela não chega a mudar a cultura ou a desviar a cultura da empresa, 

mas que nós temos impacto com certeza nós temos”. 

 

Influência do ativismo sindical na cultura da empresa 

 

O entrevistado 7 vê semelhanças na questão do ativismo sindical em relação à opinião que 

havia expressado sobre a política: “tanto quanto à gestão por parte do governo não interfere 

tanto na cultura, mas a cultura tem que se moldar àquele modelo de gestão, como eu vejo que 
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o sindicato é a mesma coisa. São formas diferentes de interferir: um tem o poder da caneta e o 

outro tem o poder da união, de parar a empresa. Mas eu vejo que a cultura é forte de tal forma 

a não ser modificada por esses fatores, ela se molda ao momento e quando não houver mais 

essa pressão ela volta àquela condição que ela sempre teve”. 

 

Aqui a diferenciação entre áreas operativas e não operativas novamente assume papel 

importante. O entrevistado 2 afirmou: “o ativismo sindical fomenta discussões, todo mundo 

na empresa discute ‘e o nosso aumento, quanto vai ser, vai ter greve, não vai’, muito 

fortemente nas áreas operacionais, operação e manutenção”. A entrevistada 4 concorda: 

“ativismo sindical é fator influente na cultura da organização, principalmente nas áreas 

operativas. Nas áreas administrativas isso é muito mais ameno”. 

 

Diferentes visões da cultura 

 

O entrevistado 1 tinha 19 anos quando ingressou na empresa, contando hoje com 38 anos de 

trabalho na companhia, sempre na manutenção. Praticamente toda a sua vida profissional 

aconteceu dentro da empresa. Para ele a cultura organizacional se desenvolveu a partir da 

figura do Presidente da empresa à época em que ele ingressou na companhia. Esse Presidente 

defendia e praticava valores que até hoje estão presentes na cultura da organização. Ele deixa 

isso claro ao dizer “ele deixou essa cultura, na verdade ele deixou a semente”. 

 

A cultura da organização, para o entrevistado, é uma cultura forte. Forte o bastante para não 

deixar que o aspecto político a influenciasse de maneira significativa. Ele argumenta: 

“enquanto em outras empresas a situação é mais delicada nessa questão da influência política, 

de uma forma negativa, aqui eu vejo que não houve tanta influência. São sempre pessoas de 

carreira que assumem os cargos, até a Presidência tem sido pessoas de carreira”. 

 

O entrevistado 2 tem 23 anos de casa, dos quais 15 na manutenção e 8 na área administrativa, 

trabalhando com gestão de contratos. Dessa sua experiência ele carrega uma certeza: as áreas 

operacionais têm diferenças culturais em relação às demais áreas da empresa: “nas áreas 

administrativas a impressão que se tem é a de estar trabalhando quase que numa empresa 

comum, comum no sentido de outra área. E quando você trabalha na área de operações fica 

muito explícita a missão de prestar serviço para a população de São Paulo”. 
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Falando sobre a diversidade cultural o entrevistado argumenta: “cada área respira um bocado 

da cultura da organização mas tem suas particularidades claras também. Isso depende da 

natureza da atividade, da formação e experiência dos seus colaboradores e até em relação à 

personalidade do gestor. Existem áreas, por exemplo, que adotam um modelo de gestão 

democrática, participativa, e existem áreas em que a coisa é mais voltada para o operacional e 

aí a cultura é aquela cultura quase militar, hierarquizada, com horários rígidos”. 

 

Divergindo do entrevistado 1, esse entrevistado vê fortes influências da política na cultura 

organizacional da empresa: “a gente percebe, menos na área técnica e muito mais na área 

administrativa, pessoas que chegam à companhia sem ter experiência, sem ter trabalhado 

nesse sentido ou mesmo sem ter feito uma carreira, e aí a pessoa chega e ocupa um cargo de 

confiança”. 

 

O entrevistado 3 tinha 14 anos quando ingressou na empresa como Aprendiz do SENAI. Para 

ele o que transmite a cultura organizacional são os exemplos a serem seguidos: “na vida a 

gente sempre se espelha em alguém e eu vejo que aqui há muitos exemplos a serem 

seguidos”. 

 

A entrevistada 4 é psicóloga e trabalha na área de RH da empresa. Segundo ela há diferenças 

culturais evidentes entre diferentes áreas da organização: “eu vejo que a cultura na área de 

recursos humanos é diferente da cultura da operação e da manutenção, que são áreas mais 

técnicas, com resultados mais precisos, então têm uma visão mais tecnológica do negócio, 

enquanto que nós do RH procuramos desenvolver os seres humanos. Isso tudo influencia na 

forma de pensar, na forma que a gente analisa, que a gente toma decisões”. 

 

Para ela a política tem sido um fator de grande influência na cultura da organização, e nos 

últimos anos cada vez mais: “eu percebo hoje em dia um impacto muito maior no meu 

trabalho, no meu dia a dia, coisa que eu não percebia há 15 anos atrás. Na esfera do meu dia a 

dia eu percebo que alguns projetos saem do foco por algum motivo, quando tem alguma 

mudança na organização, nos seus gestores, aí eu percebo uma influência mais direta, aquele 

assunto não está mais em pauta”. 

 

Com relação à forte cobrança de resultados pela sociedade ela diz: “eu vejo isso de uma forma 

positiva porque isso deixa a gente sempre alerta e questionando ‘estamos fazendo as coisas da 
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melhor forma possível?’, ‘estamos fazendo as coisas da maneira correta?’. Eu acho que nós 

ainda somos muito lentos como empresa, essa cultura de estatal, apesar de não sermos uma 

estatal mas estamos sujeitos a esse tipo de cultura, então o fato de estarmos mais na mídia, o 

fato de a informação ser muito mais ágil a gente fica muito mais exposto, e isso exige da 

gente algumas mudanças na forma de a gente fazer gestão, achar novas soluções, inclusive se 

estruturar do ponto de vista da comunicação com a população”. 

 

O entrevistado 5 também testemunhou sobre a importância do Presidente P.A. na formação da 

cultura da empresa: “como ele era uma pessoa assim, de implantar, empreendedora, ele tinha 

essa visão”. Ele enxerga a diversidade cultural entre diferentes áreas da empresa e atribui isso 

aos diversos tipos de atividades desenvolvidas por essas áreas. 

 

O entrevistado 6 começou sua carreira na empresa trabalhando na operação, depois se formou 

em Direito e transferiu-se para o Jurídico onde trabalhou até o ano passado, quando se 

transferiu para uma gerência de empreendimento (expansão). Segundo ele “há diferenças 

culturais entre as diversas áreas da empresa. Antigamente a gente fazia até uma brincadeira, 

dizendo que a administração era uma empresa, a operação outra empresa e a manutenção uma 

terceira”. 

 

Há 25 anos na empresa, o entrevistado 7 trabalhou em várias e diferentes áreas. No seu ponto 

de vista, a empresa é eminentemente técnica e, por isso, alguns aspectos administrativos ficam 

prejudicados: “às vezes a gente é muito técnico e a parte de gestão mais focada em pessoas 

fica um pouco de lado”. 

 

Testemunhando sobre as diferenças entre áreas ele relembrou: “na passagem da manutenção 

para a área de serviços e infraestrutura eu senti bem essa diferença de cultura. Na manutenção 

era uma coisa assim bastante procedimentada, bastante rígida em relação a algumas regras, 

cumprimento de normas e tudo mais, acho que até hoje existe isso lá dentro, talvez pela 

característica da área, uma área extremamente técnica, e quando eu cheguei aqui essas coisas 

não existiam. E como eu vim de uma cultura já há 16 anos nesse processo então eu comecei a 

querer criar procedimentos e criar regras”. 
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Para ele a cultura da empresa é uma cultura forte, de tal forma que fatores como a política ou 

a atividade sindical não têm o poder de modificá-la: “ela apenas se molda ao momento e 

quando não houver mais essa pressão ela volta àquela condição que ela sempre teve”. 

 

O entrevistado 8 trabalha há 24 anos na empresa, sempre na manutenção. No entanto, por 

prestar consultoria para outras áreas da empresa, pode opinar com propriedade sobre as 

diferenças culturais: “o empregado que trabalha na manutenção é muito crítico no que faz, é 

um profissional que está acostumado a seguir procedimentos, ele é bastante cartesiano. Para 

tomar decisões ele tem que estar baseado em parâmetros, diretrizes. Com esse perfil ele é 

bastante rígido. Eu tive um pouco de contato com o pessoal da operação e percebi que eles 

também são bem cartesianos, seguem bastante os procedimentos. Em algumas áreas mais 

administrativas, como o jurídico, serviços e infraestrutura, ambiental, eu não sinto a 

necessidade de seguir roteiros, provavelmente porque eles não têm rotinas tão específicas 

quanto temos aqui na manutenção e o pessoal tem na operação”. 

 

Sobre a influência da política na cultura organizacional ele afirma que ela está presente em 

todos os níveis hierárquicos: “Percebi logo que entrei na empresa que a política indicava os 

nomes da Alta Administração, diretoria, etc. Depois percebi que no escalão intermediário, 

coordenadores, chefes de departamento, também havia indicações de cunho político. Quando 

um certo partido ascendeu ao poder assisti a formação de um núcleo desse partido no nível 

operacional, e também percebi que no nível operacional muitas pessoas que eram ligadas ao 

sindicato também eram atuantes na política”. 

 

O entrevistado 9 trabalha há 21 anos na empresa, período em que atuou em duas diferentes 

gerências. Para ele o profissional da empresa “é passional, tem a empresa como parte dele. 

Ele tem orgulho, todo mundo fala do seu tempo de casa com orgulho, da sua carreira com 

orgulho, então eu vejo o nosso profissional muito comprometido, muito envolvido com as 

questões da empresa e com essa característica mesmo de amor pela empresa”. 

 

Sobre a diversidade cultural, ele afirma que “cada gerência tem a sua característica, tem a sua 

forma de conduzir. Eu acho que isso varia muito também com a característica do trabalho, da 

formação dos profissionais”. 
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O entrevistado enxerga uma polarização no que diz respeito à influência da política na cultura 

da organização: “Eu percebo que com o pessoal da linha de frente, o pessoal operativo, eu 

acredito que com eles a gente tem uma interferência política mais ligada à questão sindical, e 

a questão de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de sindicato, de política de base, 

eu acho que esse pessoal está mais afeto a essa política. O alto escalão da empresa, diretoria, 

gerência, a parte mais pensante da empresa eu acho que sofre bastante interferência externa e 

política, partidária mesmo, porque está mais ligado ao Governo do Estado”. 

 

A entrevistada 10 está há 15 anos na empresa e transitou por três diferentes gerências: 

operação, manutenção e administrativa. Do alto dessa experiência ela sentencia: “Eu acredito 

que o fato de desempenhar atividades de linha de frente, operacionais, influencia na cultura 

das pessoas que compõem a gerência de manutenção e de operação, porque você tem foco no 

resultado, então não importa quem vai fazer, tem que sair. No administrativo já não é assim”. 

 

Com relação à influência da política na cultura da organização ela ressalta: “a política eu vejo 

influenciar diretamente no que diz respeito ao avanço nos cargos mesmo, porque você vê que 

as pessoas que ocupam os cargos, pelo menos na administração, nem sempre são carreiristas, 

nem sempre são pessoas da própria empresa, geralmente vem de fora, então isso é política. 

Infelizmente tem muita gente que tem conhecimento técnico mas não é muito aproveitada no 

seu ambiente de trabalho”. 

 

 

4.4 Estudo Qualitativo – Observações Participantes 

 

Nesta dissertação buscamos fazer uma análise da cultura da Transpo, de forma geral, e, em 

particular, de sua Gerência de Manutenção, tendo em vista a nossa vivência da rotina diária 

dessa última, o que nos dá mais subsídios para analisar determinados aspectos culturais dessa 

unidade. 

 

Esta análise segue os passos indicados por Nelson (2006): primeiramente, tentaremos 

identificar as categorias existentes na organização e os atributos que as caracterizam; em 

segundo lugar, procuraremos identificar os principais grupos sociais que convivem na 

organização, entender a sua história e identificar os seus valores; em terceiro lugar, 
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examinaremos as normas e regras da organização. Complementando a análise, buscaremos 

identificar a ocorrência de disfunções organizacionais na empresa. 

 

Como vamos abordar alguns aspectos particulares da Gerência de Manutenção, torna-se 

oportuno contextualizá-la. A companhia conta com cinco Diretorias, sendo que a Diretoria de 

Operações abrange as duas gerências responsáveis pela operação do sistema, a Gerência de 

Operação e a Gerência de Manutenção. É importante ressaltar que aquela é cliente desta, já 

que a missão da Gerência de Manutenção é disponibilizar os equipamentos e sistemas 

necessários para que a Gerência de Operação atenda aos usuários. 

 

Em termos de contingente de recursos humanos, podemos afirmar que a Diretoria de 

Operações é a mais significativa, abrigando aproximadamente 4500 dos cerca de 7000 

funcionários da Empresa. Desses, pouco mais de 2000 empregados compõem a Gerência de 

Manutenção. 

 

O Papel do Fundador e os Anos de Infância 

 

A Transpo não teve a figura pessoal de um fundador. Quem fez esse papel, na fundação, foi o 

poder público. Porém, dadas as características marcantes desse poder público, ligadas ao 

regime militar, e que perduraram nos primeiros anos de vida da organização, podemos 

perceber a presença de aspectos culturais que tiveram origem nessa época. 

 

Esses aspectos, hoje, estão presentes de maneira muito mais evidente na Diretoria de 

Operações do que nas demais áreas. Acreditamos que o caráter operacional das duas gerências 

tenha preservado as características de rigidez e autoridade dos primeiros tempos, enquanto 

que outras diretorias, não operacionais, tenham se flexibilizado ao longo do tempo. 

 

O horário de trabalho é um bom exemplo: na Gerência de Manutenção o horário diurno de 

trabalho é das 7:30 às 16:30, acrescido de uma compensação diária das emendas de feriados. 

Na Gerência de Operação, há vários horários diferentes, pois se trabalha em escalas que vão 

se revezando para atender às especificidades do serviço, mas os horários são rígidos. 

 

Em outras gerências da companhia, pratica-se o horário móvel, o que significa que o 

empregado pode compensar ao final da jornada o seu atraso no início dela. Não se consegue 
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falar com pessoas de determinadas áreas da empresa antes das 9 horas. Na Manutenção essa 

mobilidade é de apenas 15 minutos. 

 

Os Tipos de Profissionais 

 

Para captar a natureza das diferentes categorias na organização é preciso conviver com as 

pessoas e observá-las em seu cotidiano. A pesquisa participante permitiu que mapeássemos os 

diferentes tipos de profissional que aqui descrevemos. Devido à Gerência de Manutenção 

ficar confinada, em sua quase totalidade, nos Pátios de Manutenção, desenvolvemos a 

pesquisa nessa gerência. Por isso, alguns tipos descritos a seguir são particulares da 

manutenção. Outros podem ser generalizados para toda a organização e, quando for o caso, 

isso será ressaltado. 

 

O Especialista 

A maior parte da força de trabalho da Transpo tem muitos anos de casa, alguns com mais de 

30 anos de serviço na empresa. Essa é uma das características do especialista. Há muito tempo 

na organização, adquiriu muito conhecimento sobre um equipamento, um sistema, um método 

construtivo, uma técnica de gerenciamento de projetos, tornando-se referência dentro da 

companhia. Quando alguém está com algum problema para resolver, logo vem com a 

sugestão: “fala com fulano”, “conversa com cicrano”, “pergunta pro beltrano”. 

 

O especialista tem perfil essencialmente técnico e, geralmente, graças ao status que adquiriu, 

desempenha a função de consultor nos assuntos que domina. Seu conhecimento é fruto de 

anos de esforço e dedicação à empresa e, no momento, a função de consultor o isenta da 

preocupação com prazos e término de tarefas. Por ter um perfil técnico acentuado, não é 

muito afeito a regras de convívio social nem a politicagens, mas geralmente é muito 

“paparicado” devido aos seus conhecimentos. 

 

Esse é um tipo que pode ser encontrado em várias áreas da companhia, como projetos, 

engenharia, manutenção, construção civil, etc. 

 

O Ativista Sindical 

Esse é um tipo característico das áreas de operação e manutenção, por um motivo muito 

simples: são os funcionários dessas áreas que efetivamente operam o sistema e, portanto, têm 
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a possibilidade de fazê-lo parar em uma eventual manifestação sindical. Embora, 

teoricamente, o ativista sindical possa trabalhar em qualquer área da empresa, quase que em 

sua totalidade são funcionários da manutenção e da operação. 

 

O ativista sindical não está preocupado com prazos e com término de tarefas. Esforço, sim, 

mas pelas causas da categoria. Ele é forte nas relações humanas. O seu “negócio” depende da 

sua alta sociabilidade, pois relacionando-se com os empregados, solidarizando-se com seus 

problemas e anseios é que ele se torna conhecido e reconhecido como um representante da 

categoria. E poderá alcançar a votação necessária para ser eleito. Aliás, ele adora uma eleição, 

seja ela para a diretoria do sindicato, para a CIPA ou qualquer outra representação. É um ser 

político. 

 

É leal no âmbito de suas relações sindicais, mas não apresenta a mesma lealdade no que diz 

respeito à organização. Preocupa-se com o seu status junto a seus pares e exerce funções de 

liderança. Exposição, para o ativista sindical, é uma necessidade. 

 

O Político 

Sendo uma empresa subordinada ao Governo do Estado de São Paulo, é claro que a política é 

altamente presente e influente na Transpo. O tipo que vamos abordar agora está presente em 

qualquer área da companhia: é o político. 

 

A coisa mais importante do mundo para o político é o networking. Esteja onde estiver e em 

qualquer situação, ele terá imenso prazer em apertar a sua mão. Crê piamente no ditado 

“Quem tem amigos está com Deus”. Para potencializar sua rede de relacionamentos, o 

político costuma participar de entidades de classe ou assistenciais, freqüentando as reuniões e 

até ocupando cargos. Alguns têm atividades partidárias. 

 

Existem semelhanças entre o político e o ativista sindical. Ambos são fortes nas relações 

humanas, preocupam-se com o status perante seus pares, adoram politicagem e sua exposição 

é alta. Porém, o político, ao contrário do ativista sindical, está completamente alinhado aos 

objetivos da empresa. Isso faz bem para sua imagem, que é o seu bem maior. Por isso, está 

sempre preocupado com a qualidade dos trabalhos em que se envolve. 
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Às vezes exerce funções de liderança, mas sua preocupação essencial é pertencer ao grupo. 

Seu pensamento é “na hora de dividir o bolo, vão se lembrar dos amigos; e eu sou um deles.” 

 

O Acomodado 

Este tipo também está presente em toda a companhia. O acomodado tem muitos anos de casa, 

e executa as mesmas atividades há muito tempo. E não quer mudar. Tudo o que ele quer é 

levar a sua vidinha sem que ninguém o perturbe. 

 

É claro que o seu forte não é a criatividade, portanto ele é baixo em flexibilidade. É bom em 

cumprir prazos e terminar tarefas, desde que as atividades não saiam de sua rotina. Como tem 

bastante prática, domina seu serviço e costuma executá-lo com qualidade. Exposição? Nem 

pensar. Tudo o que ele quer é ficar quieto em seu canto. 

 

Sua sociabilidade é média: se dá bem com o grupo em que trabalha, mas não sai por aí 

fazendo amigos. É leal com seu grupo, desde que respeitem sua maneira de ser. Não tem 

preocupação com status e não se coloca em posições de liderança, já que isso o tiraria de sua 

zona de conforto. 

 

O Clínico Geral 

Esse é um tipo característico da Gerência de Manutenção, que para ser entendido requer 

algumas explicações. A disponibilidade dos equipamentos e sistemas, como já dissemos, é 

essencial para que os usuários sejam atendidos. Isso implica ter o equipamento ou sistema 

cumprindo sua função no momento em que é requerido. 

 

Em algumas situações, é preferível fazer uma atuação menos demorada para restabelecer a 

função comprometida, do que deixar o equipamento inoperante enquanto é reparado. Isso é 

especialmente verdadeiro quando se está na operação comercial. Para estas situações, a 

Gerência de Manutenção possui as equipes de restabelecimento. 

 

Essas equipes restabelecem o funcionamento, mesmo que o reparo completo não possa ser 

executado, repassando o problema para equipes especializadas, que farão o reparo fora do 

horário comercial. Esses técnicos são generalistas, por isso a alcunha de clínico geral. 
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O atributo que caracteriza esse tipo é a velocidade. Esforço, prazo e terminar a tarefa são seus 

pontos fortes. Têm alto espírito de equipe, são leais entre si e têm a flexibilidade necessária 

para encarar o que aparecer. Não se preocupam com status, não praticam politicagem e não 

assumem situações de liderança. 

 

Grupos Sociais na Gerência de Manutenção 

 

Há pouco mais de uma década a Transpo promoveu um Programa de Demissão Voluntária, ao 

qual muita gente aderiu. Na Gerência de Manutenção, o programa acabou funcionando como 

promotor de uma renovação, abrindo muitos postos de chefia, em vários níveis. 

 

Hoje, passados 13 anos, podemos notar a existência de dois grupos, que vamos chamar de 

conservadores e arrojados. O grupo dos conservadores é formado por remanescentes do grupo 

antigo e guarda suas características: centralizador, dá muita importância à parte técnica, é 

pouco hábil no tratamento da parte humana, ênfase maior na realização de tarefas do que em 

planejamento, não gosta de correr riscos e não tem vocação política. 

 

O grupo dos arrojados, cujos integrantes são mais jovens, é oposto em quase todas as suas 

características em relação ao grupo dos conservadores: delega mais, distribuindo melhor o 

poder, dá a importância devida à parte técnica, mas tem mais habilidade no desenvolvimento 

das potencialidades de suas equipes, são líderes mais assertivos, focam mais em planejamento 

do que em rotina e tem uma atuação política forte. 

 

Normas e Regras 

 

As despesas na companhia são reguladas por faixas de valores. Os supervisores devem ter 

seus pedidos de compra aprovados eletronicamente pelos coordenadores. Até um determinado 

valor não é necessária aprovação superior, mas a partir daí cada faixa requer aprovação de um 

nível hierárquico maior: chefe de departamento, gerente, diretor e, na faixa superior de 

valores, aprovação em reunião de diretoria. 

 

Na Transpo não há uma cultura de pontualidade. Há até uma frase que diz “quando queremos 

que a reunião comece às nove horas, marcamos para as oito e meia”. Nessa meia hora as 

pessoas vão chegando, sentam, pegam um café, batem um papo, tacitamente aceitam o 
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habitual atraso. Quanto maior o status maior o atraso. Os chefes, geralmente, são os últimos a 

chegar, principalmente aqueles que pertencem ao grupo dos arrojados. Ficam o tempo todo 

recebendo telefonemas em seus celulares e saindo da sala para falar. Se o assunto requer a 

presença deles, a reunião é interrompida para aguardar a sua volta. 

 

As portas das salas ficam sempre abertas, exceto quando ali está acontecendo uma reunião. 

Para os chefes de departamento e para o gerente as secretárias funcionam como uma barreira, 

pois elas ficam numa ante-sala pela qual é preciso passar antes de ter acesso a eles. Para os 

coordenadores não há a ante-sala, a secretária fica estrategicamente colocada à frente de suas 

salas. Já o supervisor não tem secretária. 

 

A propósito, o tamanho das salas é proporcional ao status de seu ocupante. O supervisor não 

tem sala própria, fica num local amplo, junto com seus subordinados. O coordenador tem uma 

sala onde cabem apenas uma mesa de trabalho, um armário, uma mesa de computador e uma 

mesa de reunião pequena, de quatro lugares. O chefe de departamento possui uma instalação 

com sala e ante-sala. Na ante-sala, onde fica a secretária, há uma mesa de trabalho, um 

armário e uma mesa de computador. Na sala do chefe há uma mesa em L, conjugando mesa 

de trabalho e de computador, dois armários e uma mesa de reunião de 6 lugares. 

 

O gerente ocupa um local bem amplo, que conjuga a ante-sala da secretária, a sua sala, com 

mesa em L, dois armários, mesa de reunião com 6 lugares e banheiro privativo, e uma sala de 

reunião com computador, projetor multimídia e mesa de reunião com 10 lugares. A entrada 

das pessoas nas salas é feita com prévio anúncio, pelas secretárias. Se o visitante tem posição 

hierárquica igual ou superior à do visitado, vai entrando e se auto-anunciando. 

 

O fato de possuir secretária ou não, com ante-sala ou não, assim como o tamanho das salas é 

uma maneira clara de assinalar quem tem poder e autoridade, e o grau relativo desse poder e 

dessa autoridade. As pessoas reconhecem esses diferentes graus de poder e autoridade e 

ajustam o seu comportamento de acordo com esse reconhecimento, fato esse contido de 

maneira simbólica na forma como entram, ou não, nas salas sem antes serem anunciadas. 

 

Salvo uma ou outra exceção, as pessoas mais influentes são também as que têm maior 

conhecimento e capacidade. Talvez por ser uma área operacional, na Gerência de Manutenção 

não há espaço para a colocação política em cargos de chefia. Há abertura para que os 
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subordinados façam questionamentos e apresentem sugestões e alternativas, mas, é claro, se o 

chefe pensar diferente, cumpra-se o que ele decidir. 

 

Não há na Gerência de Manutenção um processo formal para gerar e aprovar novas idéias. 

Quando alguém aparece com uma idéia nova, tem que “vendê-la” para o gerente e para os 

chefes de departamento. Às vezes, basta “vender” a idéia para o gerente: se ele quiser, será 

implantada. A última vez que alguém da cúpula da gerência provocou uma mudança foi há 12 

anos, quando foi implantado o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9000. 

 

Há algumas práticas ou políticas que persistem apesar de não terem serventia. Isso ocorre 

porque alguém “vendeu” uma idéia aos escalões superiores, quer dentro da gerência, quer de 

forma corporativa. Os chefes de escalões inferiores preferem fazer de conta que a prática é 

útil do que “bater de frente” com quem “comprou” a idéia. 

 

Percebe-se, portanto, que a organização não é muito receptiva à mudança. Como não há um 

processo estabelecido para gerar e aprovar novas idéias, ocorre a situação em que uma idéia é 

“vendida”, sem a devida participação dos envolvidos no debate, sendo depois implementada e 

mantida, mesmo que não traga benefícios. 

 

As pessoas não se sentem confortáveis em comunicar informação negativa aos seus 

superiores, principalmente se tiverem de confessar uma falha de sua parte. Admitir que errou 

não é encarado como sinal de força e profissionalismo, e sim como fraqueza e falta de 

competência. Há alguns chefes que desenvolveram um artifício para desencorajar seus 

empregados a trazerem problemas: se o subordinado traz um problema, volta com dois. Além 

de não tomar atitude para resolver o assunto, ainda pede para fazer um levantamento insano 

sobre o assunto, ou qualquer outra tarefa absolutamente desnecessária. Depois de duas ou três 

vezes, o subordinado acha melhor conviver com um problema do que voltar com dois. 

 

De maneira geral, a informação não flui livremente, sendo represada nos diferentes níveis 

hierárquicos. É uma reclamação constante dos supervisores de que seus subordinados vêm 

perguntar-lhes sobre assuntos dos quais eles nem estão sabendo. Aqui há um fato curioso: o 

sindicato, muitas vezes, tem acesso a informações que foram represadas, e acaba divulgando-

as pela “radio peão”. 
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4.5 Triangulação - Implicações das Entrevistas para a Interpretação do Estudo 

Quantitativo 

 

A pesquisa qualitativa é numericamente pequena comparada com os dados quantitativos - dez 

entrevistados contra mais de 100 respondentes ao instrumento.  Mesmo assim, acreditamos 

que oferece um apoio importante para o nosso esforço de entender a cultura da Transpo. 

Baseado nos temas que emergiram do estudo qualitativo enxergamos várias generalizações 

que completam e desafiam o conteudo do estudo quantitativo. 

 

Primeiro identificamos a história da Transpo como tendo um importante impacto no 

desenvolvimento cultural, inclusive pela desjuntura entre as forças socioculturais vigentes na 

fundação da empresa e na sua história recente, assim como elementos contraditórios nas suas 

origens.  De um lado o pioneirismo tecnológico e a seleção rigorosa marcaram a infância da 

Transpo, assim como a figura paternalista benigna do primeiro presidente, gerando uma 

atmosfera de certa forma familiar e de elite.  De um outro lado nota-se a influência autoritária 

e rígida da cultura militar que era presente nos primórdios da empresa.  Isto parece já ter 

predisposto a empresa a criar tensões subculturais, inclusive do tipo que enxergamos na 

estrutura fatorial dos dados no núcleo técnico e de amortecimento, já que as organizações 

militares sofrem de notável tensão cultural entre a camaradagem das unidades de frente e a 

alienação e politicagem da função staff do quartel geral. 

 

Segundo, identificamos forte identidade profissional entre os colaboradores da empresa, como 

tendo grande comprometimento com as suas responsabilidades técnicas e com a população 

que depende dos serviços prestados, alem de orgulho de sua capacidade e da excelência 

tecnológica e operacional da empresa. Terceiro, identificamos a Transpo como tendo 

simultaneamente uma cultura forte, contudo marcada por tensões subculturais que contrapõem 

a exatidão e previsibilidade das funções tecnológicas com a flexibilidade e negociação das 

divisões de apoio.  Finalmente, retrata o crescente ativismo sindical e politização da empresa 

que acompanharam a redemocratização brasileira.  Esse processo é especialmente notável 

dado as origens autoritárias e tecnocratas da empresa. 

 

Essas observações qualitativas norteiam alguns cuidados com os resultados quantitativos da 

pesquisa.  Alertam-nos que os dados numéricos espelham percepções de uma cultura 

organizacional politizada e dividida, enquanto a identidade profissional do efetivo é forte e 
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positiva.  Aliás, sugere que a própria identidade profissional do funcionário exacerba (agrava) 

a sua visão crítica da organização como não correspondendo ao anseio do empregado para 

uma empresa profissional e eficaz.  Isto talvez ajude a entender o resultado quantitativo de 

haver um pequeno grupo de anciões e novatos na subamostra operacional que vê a cultura da 

Transpo de forma positiva e consistente com as exigências da tecnologia de produção, que 

requer qualidade, precisão, persistência e empatia, enquanto a maioria do pessoal operacional 

vê a cultura de uma forma bastante cínica, ou seja, ao mesmo tempo em que enxerga a cultura 

da empresa com forte predominância dos aspectos de Controle, apresenta baixos valores na 

dimensão Trabalho, como esforço, prazo, terminar tarefa e qualidade.  Os que testemunharam 

a fundação da Transpo ainda se identificam com as origens pioneiras da companhia enquanto 

os novatos ainda estão desenvolvendo a sua identidade profissional e não diferenciam entre os 

valores da “categoria” e a cultura da organização.   

 

Essas observações qualitativas podem explicar também a percepção mais negativa da 

subcultura dominante do núcleo técnico.  Perante uma identidade profissional mais forte e 

talvez rígida, reage de forma mais negativa à cultura de negociação, influência política e 

ajuste social que vem da influência da divisão de amortecimento. A percepção que a área 

operacional é mais cartesiana e menos flexível pode também explicar a comparativa 

polarização no núcleo técnico comparada com a unidade de amortecimento. 

 

Tomados em conjunto, os dados qualitativos dão um insumo importante para decifrar a 

relação tempestuosa entre as forças tecnológicas objetivas e universalistas e as forças 

socialmente construidas de uma coletividade que é uma expressão das politicas públicas do 

estado brasileiro. 
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5 Conclusões 

 

Em diferentes pontos desta dissertação poderíamos ter chegado a diferentes conclusões e se 

continuássemos perseguindo as muitas possibilidades de análise que ainda existem é provável 

que alcançaríamos outras conclusões ainda. A exploração dessas possibilidades constituem 

uma agenda interessante para futuras pesquisas. Entretanto, cremos que no ponto em que 

chegamos é possível fazer algumas afirmações com uma certa confiança, e que essas 

afirmações por sua vez possam contribuir para o nosso entendimento da cultura 

organizacional e a sua dinâmica. 

 

Podemos dizer que na conceitualização mais básica da tecnologia de produção - os processos 

e métodos usados para transformar os insumos organizacionais em resultados usados pelo 

meio ambiente - haveria pouca dúvida de que os meios de produção da Transpo estão 

intimamente interligados com a dinâmica da cultura organizacional.  Ao dividirmos a Tranpo 

em divisões cuja responsabilidade é fazer trafegar toneladas de metal e pessoas em intervalos 

de 3-4 minutos e unidades que planejam e financiam o investimento de capital e infraestrutura 

que possibilitam este tráfego, nos deparamos com duas configurações culturais bastante 

diferentes. 

 

A divisão operacional consiste em um grupo grande cujas percepções da cultura enfatizam 

controle, status e política às custas do trabalho, planejamento, empatia e sociabilidade, e outro 

grupo pequeno  composto de pessoas no início ou no fim da carreira que enxergam a cultura 

de forma oposta.  Polarização e alienação não são palavras fortes demais para descrever a 

dinâmica subcultural da divisão operacional. De fato, o grupo maior da divisão operacional vê 

a cultura da Transpo como exatamente o oposto do que seria intuitivamente exigido pela 

tecnologia de produção. 

 

A divisão de amortecimento, por sua vez, consiste em dois grupos de tamanho mais ou menos 

idênticos, que enxerga o poder e controle numa relação de tensão com as relações e o 

trabalho, porem cujas percepções da cultura não estão distantes quanto aos subgrupos da 

divisão das operações.  Este quadro de resultados não contradiz necessariamente as idéias 

fundamentais presentes na literatura sobre cultura organizacional, porem sugerem uma visão 

bem mais complexa que seria discernível pela leitura da literatura em que fundamentamos 

este estudo.   
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Para melhor relacionar os nossos resultados com o pensamento atual seria interessante 

retornar às nossas hipóteses originais. Apesar de termos considerado as implicações dos 

nossos resultados para as nossas hipóteses iniciais periodicamente no transcorrer desta 

dissertação, julgamos valioso rever as nossas hipóteses juntos, agora que o leitor tem uma 

visão mais completa dos nossos dados e das manipulações estatísticas e interpretações a que 

foram expostos.  Lembramos as seis hipóteses iniciais: 

 

H1: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, com clara 

associação com a tecnologia de produção. 

 

Percebemos por várias vias que não há grande homogeneidade de valores na Transpo como 

um todo.  Somente dentro da divisão operacional há um cluster grande cuja percepção da 

cultura é mais ou menos o inverso do que se esperaria pela análise da tecnologia de produção 

associada com o transporte em massa. 

 

H2: A cultura organizacional da Transpo apresentará homogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de um grande grupo dominante, porém não se 

observará associação entre a cultura organizacional e a tecnologia de produção. 

 

Apesar de que a Transpo se distingue da amostragem de empresas nacionais privadas por sua 

compáravel ênfase em dominância, política e status, entre outras, há ainda muita variância de 

percepções e uma parte importante desta variância está associada com as tarefas executadas 

pelas diferentes divisões da firma.  Por isto não se pode com confiança se referir a um grupo 

dominante nem de valores homogêneos. 

 

H3: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, com clara influência da tecnologia de produção nessa 

configuração. 

 

Certamente há bastante heterogeneidade de valores na Transpo e a tecnologia de produção 

tem uma influência apreciável nesta heterogeneidade.  Não só há dinâmicas subculturais 
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bastante diferentes nas divisões operacionais e de amortecimento, a função de engenharia e 

planejamento financeiro está bastante presente no cluster I da amostragem de amortecimento. 

 

H4: A cultura organizacional da Transpo apresentará heterogeneidade de valores, 

caracterizando-se pela existência de dois grupos semelhantes em tamanho e de 

características opostas, porém sem nenhuma influência da tecnologia de produção 

nessa configuração. 

 

Dentro das divisões de amortecimento, há dois clusteres de percepções de tamanho similar, 

porem com algum indício de influência na divisão de trabalho na composição dos clusteres. 

Dentro das operações há um cluster dominante e um pequeno cluster com percepções bastante 

diferentes. 

 

H5: Um subgrupo cultural, correspondente ao núcleo técnico, deve apresentar 

uma cultura voltada para o cumprimento de prazos, para a busca da qualidade e o 

cumprimento das tarefas, enquanto um segundo subgrupo deve se caracterizar por 

ter maior orientação para a política e por ser mais flexível. 

 

Esta hipótese recebe apoio no cluster I da divisão operacional.  Era inesperado, no entanto, 

que tal cluster seja bem pequeno e que a grande maioria do núcleo técnico enxerga a cultura 

da Transpo de forma quase exatamente inversa. 

 

H6. Nenhuma das características estruturais ou aspectos históricos da Transpo 

conseguirá influenciar a configuração de sua cultura organizacional. Não se 

verificará nenhum dos arranjos previstos nas hipóteses anteriores, o que nega a 

influência da tecnologia de produção na cultura organizacional. 

 

Apesar de que a relação entre a divisão do trabalho baseada em funções técnicas, assim como 

a relação entre núcleo técnico e amortecimento são bastante complexas, há claros indícios de 

uma relação entre a tecnologia de produção e a dinâmica subcultural na Transpo. 
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Implicações Teóricas 

 

Considerados em conjunto, os nossos resultados sugerem extensões interessantes das teorias 

sobre cultura organizacional e sobre a relação entre tecnologia e organização.  Podemos 

sugerir pelo menos três contribuições conceituais de nosso estudo. 

 

Primeiro, pelo menos no âmbito de uma organização de capital e utilidade pública o impacto 

da tecnologia se fez sentir mais ao nível subcultural que ao nível de uma cultura integrada.  

Quando comparamos a Transpo com uma amostragem nacional de organizações de 

propriedade privada, a cultura aparenta ênfase em política, status, dominância e exibe baixa 

ênfase nas tarefas e na lealdade - todos indicadores dos vícios do estatismo.  A Transpo 

demonstra também alta variância nas percepções - uma indicação de que a dinâmica 

subcultural seria mais presente que na amostragem de empresas privadas. 

 

Considerando este resultado junto com as entrevistas semiabertas, desconfiamos que a 

propriedade pública e a tecnologia de produção “long linked” de Thompson criam uma tensão 

considerável.  As exigências técnicas do sistema de produção criam um contraste muito forte 

com a mobilização política da empresa pública levando a uma alienação proveniente da 

identidade profissional, que por sua vez provém das exigências tecnológicas da função que se 

chocam com as forças culturais dominantes da empresa pública. 

 

Nesta análise, a categorização de Thompson do núcleo técnico protegido pelas unidades de 

amortecimento se mostrou bastante eficaz no diagnóstico da cultura organizacional da 

Transpo.  Entretanto, diferente da lógica de Thompson que colocaria o núcleo técnico como 

dominante, o nosso resultado leva a crer que na Transpo é a função de amortecimento que 

influi mais pesadamente na formulação de uma cultura de negocição que se faz sentir 

pesadamente na organização, enquanto o núcleo técnico se sente alienado de uma cultura que 

não se acomoda às necessidades tecnológicas do negócio.  Desconfiamos que esta tensão e 

alienação sejam bastante comuns nas organizações de utilidade pública que exercem uma 

função tecnológica, e que o nosso resultado desafia e estende o pensamento clássico neste 

sentido. 

 

Segundo, acreditamos que o nosso estudo chama devida atenção à importância da tecnologia 

de produção na origem e dinâmica da cultura organizacional, sobretudo o seu papel na criação 
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de subculturas que possuam uma lógica interna diferente das subculturas que não estão 

lastreadas por uma tecnologia objetiva de difícil modificação.  Adotando uma visão de 

diferenciação da cultura da Transpo, vemos que muitos fatores estão provavelmente em jogo, 

mas há considerável indicação de que a tecnologia de produção, particularmente como 

conceituada por Thompson e Lawrance e Lorsch, desempenha um importante papel. As 

amostras tomadas do núcleo técnico e das unidades de amortecimento apresentaram 

dinâmicas subculturais substancialmente diferentes, as quais podem ser interpretadas usando 

as ferramentas analíticas da escola tecnológica. Os detalhes dessas dinâmicas sugerem 

extensões para o pensamento corrente. De acordo com o pensamento clássico de Lawrance e 

Lorsch, quanto maior a volatilidade no ambiente, maior a diferenciação ou distância entre 

funções e maior o esforço e mais complexos os mecanismos de integração ou coordenação 

para sobrepujar esta diferenciação. É claro que Lawrance e Lorsch não pensaram nessa 

diferenciação explicitamente em termos culturais.  

 

O que notamos no caso da Transpo é que dentro do núcleo técnico, onde a tecnologia de 

produção de elos em seqüência prevalece, há de fato menos diferenciação cultural do que 

aquela manifestada por um grande e homogêneo cluster. O que Lawrance e Lorsch, e até onde 

sabemos, estudos atuais de cultura não observam é a existência de uma pequena subcultura 

com percepções que são muito distantes das do cluster dominante. De acordo com nosso 

conhecimento, estudos de cultura organizacional nem mesmo consideram o tamanho 

comparativo de subculturas e a extremidade de sua distância de outras subculturas ou de uma 

perspectiva cultural dominante.  Entretanto, o comparativo tamanho e distância dos grupos 

subculturais na Transpo eram bastante sugestivos. 

 

No núcleo técnico, onde uma tecnologia homogênea e dominante pesou muito observamos 

um grande grupo com percepções similares e um pequeno grupo com percepções 

radicalmente opostas.  Por contraste, nas divisões de amortecimento, onde reina muito mais 

ambiguidade e há muito maior necessidade de negociação e acomodação, os dois grupos eram 

de tamanhos quase idênticos e as suas percepções não eram tão distantes.  A lógica dessas 

distinções não está longe nem do pensamento clássico da escola da tecnologia nem das idéias 

mais recentes sobre diferenciação cultural, porem nenhuma literatura tem observado a relação 

entre ambiguidade, tamanho de grupos subculturais e o grau de dissenso nas percepções da 

cultura.  É nesse sentido que esperamos que o nosso estudo possa abrir o caminho para 

investigações empíricas e teóricas futuras.   
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ANEXO A – PERFIL DE VALORES AGREGADOS 

 

 
SUA 

EMPRESA
EMPRESA 

IDEAL

A1 Nesta organização existe confiança entre as pessoas
A2 Nesta organização o esforço é valorizado
A3 Esta organização não cede às pressões
A4 Nesta organização a capacidade intelectual é valorizada

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

B1 Esta organização se importa com o bem-estar das pessoas
B2 O esforço pessoal é respeitado nesta organização
B3 Projetar uma boa imagem é importante nesta organização
B4 Nesta organização as coisas são cuidadosamente planejadas

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

C1 Nesta organização o trabalho em equipe é valorizado
C2 Nesta organização as pessoas esforçadas são admiradas
C3 Nesta organização você precisa ser bom politicamente
C4 Pessoas que se comunicam bem são admiradas aqui

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

D1 Esta organização valoriza a lealdade
D2 Esta organização recompensa o esforço
D3 Liderança é importante aqui
D4 Nesta organização é fundamental ser flexível

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

E1 Nesta organização é aceitável compartilhar os sentimentos
E2 Nesta organização a pontualidade é valorizada
E3 A boa liderança é valorizada aqui
E4 Nesta organização o planejamento é incentivado

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

F1 Esta organização se preocupa com os seus empregados
F2 Nesta organização as coisas são feitas com rapidez
F3 Nesta organização é importante ter boas influências
F4 Nesta organização o uso do raciocínio é importante

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

G1 A sociabilidade é importante aqui
G2 Nesta organização a rapidez e eficiência são valorizadas
G3 Nesta organização ter "status" é importante
G4 Nesta organização a criatividade é valorizada

A

B

C

D

E

F

G
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SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

H1 Nesta organização a lealdade é importante
H2 Nesta organização respeitar os prazos é importante
H3 Nesta organização respeitar a autoridade é importante
H4 Nesta organização expor bem as idéias é importante

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

I1 Nesta organização é aceitável falar dos sentimentos
I2 Nesta organização a persistência é valorizada
I3 Nesta organização é necessário ter uma certa malícia
I4 Nesta organização é aceitável assumir riscos

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

J1 Esta organização se importa com os menos afortunados
J2 Nesta organização o cumprimento de metas é valorizado
J3 Nesta organização os líderes são valorizados
J4 Nesta organização as pessoas que se comunicam bem progridem

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

K1 Nesta organização as equipes são importantes
K2 Nesta organização termina-se o que é começado
K3 Nesta organização é importante obedecer
K4 Pessoas bem organizadas são admiradas aqui

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

L1 L1 Nesta organização a lealdade é valorizada
L2 L2 Nesta organização a persistência é fundamental
L3 L3 Nesta organização é fundamental causar uma boa impressão
L4 L4 Nesta organização os intelectuais são admirados

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

M1 Nesta organização demonstra-se afeto e apreço
M2 Nesta organização a qualidade é valorizada
M3 Esta organização valoriza a boa aparência
M4 Esta organização valoriza uma idéia bem apresentada

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

N1 Esta organização se preocupa com as pessoas
N2 Nesta organização um serviço bem feito chama a atenção
N3 Nesta organização a obediência às regras é importante
N4 Nesta organização o arrojo é valorizado

H

I

J

K

L

M

N
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SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

O1 Nesta organização a camaradagem é incentivada
O2 Nesta organização é importante caprichar no serviço
O3 Nesta organização é importante demonstrar qualidades de líder
O4 Nesta organização é importante saber analisar os fatos

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

P1 Esta organização valoriza a lealdade
P2 Esta organização valoriza a qualidade
P3 Nesta organização é importante saber negociar
P4 Aqui o importante é ser organizado

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

Q1 Esta organização valoriza o esforço
Q2 Esta organização valoriza a pontualidade
Q3 Esta organização valoriza a persistência
Q4 Esta organização valoriza a qualidade

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

R1 Esta organização valoriza a amizade
R2 Esta organização se preocupa com as necessidades individuais
R3 Esta organização incentiva a sociabilidade
R4 Esta organização preza pessoas leais

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

S1 Nesta organização é importante obedecer
S2 Nesta organização é importante manter um certo "status"
S3 Nesta organização é importante ser um bom político
S4 Nesta organização é importante ser líder

SUA 
EMPRESA

EMPRESA 
IDEAL

T1 Esta organização valoriza a inteligência
T2 Esta organização valoriza o bom planejamento
T3 Nesta organização é importante saber expor as idéias
T4 Esta organização valoriza a criatividade

O

P

Q

R

S

T
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada, a ser realizada com empregados com elevado tempo de 

casa na empresa estudada 

 

Sobre o entrevistado 

1. Nome 

2. Data de nascimento do entrevistado 

3. Educação (formação técnica, profissional e acadêmica) 

4. Experiência 

5. Qual é a sua trajetória profissional nesta empresa? 

 

Sobre a cultura organizacional da empresa 

1. Qual é a missão da empresa? 

2. Que valores são cultuados na empresa e dão suporte para que ela cumpra sua missão? 

3. Fale sobre a fundação da empresa. 

4. Que personagens ou eventos da época da fundação produziram reflexos na cultura 

organizacional da empresa? 

5. Como foi conduzido o processo de assimilação de tecnologia na empresa? 

6. De que maneira isso impactou no desenvolvimento da cultura organizacional? 

7. A política é um aspecto importante na vida da empresa? 

8. De que forma o fator político impacta na cultura da organização? 

9. O ativismo sindical é um aspecto importante na vida da empresa? 

10. De que forma o ativismo sindical impacta na cultura organizacional? 

11. Sabemos que a empresa sofre uma forte cobrança pela sociedade. De que forma isso 

impacta na cultura organizacional? 

12. Os recursos humanos da organização são diferenciados? Em que aspectos? De que forma 

isso impactou no desenvolvimento da cultura organizacional? 

13. A empresa tem concorrentes? De que forma isso impacta na cultura organizacional? 

14. Que eventos ou personagens marcaram significativamente a história da empresa? 

15. Há diferenças culturais entre diferentes áreas da empresa? É possível identificar áreas 

com culturas próprias? 

16. Existem personagens da história da empresa que são cultuados como heróis? Quem são 

eles? Que histórias são contadas sobre eles? 


