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Resumo:
O presente trabalho procura realizar o diagnóstico da cultura organizacional em uma
academia de ginástica, nas suas cinco áreas principais: Administração, Ginástica, Musculação,
Hidroginástica e Natação, procurando apresentar a abordagem de diferentes autores sobre o
tema. A pesquisa adota como base referencial, a proposta antropológica e psicanalítica de
Edgar Schein (1999) e sua metodologia de entrevistas individuais e em grupos, com o
objetivo de discutir abertamente os valores e certezas compartilhadas pela organização,
detectando assim suas expressões, reações e sentimentos sobre os assuntos abordados. Os
resultados da pesquisa comparam as respostas das lideranças com as respostas de seus
respectivos grupos e com as respostas dos sócios dirigentes da empresa, estabelecendo as
semelhanças e diferenças entre os principais elementos culturais encontrados. Os resultados
da pesquisa também mostraram que as entrevistas realizadas sem a presença das lideranças,
tendo como propósito o consenso de todos, proporcionaram aos grupos maior liberdade e
encorajamento para a expressão de seus valores e certezas compartilhadas.
Palavras Chave: Cultura, Cultura Organizacional e Comportamento Organizacional.
1. Introdução
O crescimento dos estudos sobre cultura organizacional ganhou impulso na década de
80 e passou a ser alvo de atenção dos antropólogos na década de 90, com a formação da
discussão epistemológica sobre o tema e a transformação do conceito como variável da
estratégia e da competitividade (Barbosa, 2000).
As mudanças sofridas pelo ambiente com o desenvolvimento dos meios de
comunicação e o avanço da tecnologia diminuem a distância entre os mercados e
proporcionam amplos canais de informação para os consumidores, que passam a comparar e
adquirir produtos e serviços oriundos de diferentes partes do mundo, sem sair de suas próprias
casas. O ambiente globalizado também disponibiliza às empresas, acesso a diferentes
mercados para pesquisas e aquisição de novas tecnologias que permitam o melhor
atendimento às necessidades e expectativas de seus clientes.
Esse contexto mostra às empresas a necessidade de mudanças para absorverem os
impactos causados no meio ambiente e na sociedade. No entanto, para que as mudanças
ocorram de forma sustentável, é necessário que as empresas identifiquem a cultura de seus
colaboradores, ou seja, seus principais valores e certezas compartilhadas, implementando as
mudanças capazes de apoiar as novas estratégias adotadas. Desta forma, o estudo da cultura
organizacional, tem o objetivo minimizar as dificuldades na adoção de novas estratégias,
tecnologias e no implemento de novos projetos, sejam eles na área administrativa-gerencial ou
alguma área técnica mais específica. O entendimento da cultura da empresa contribuirá para

obter maior comprometimento dos colaboradores para o alcance dos objetivos comuns da
organização.
Acompanhando o ritmo de grandes mudanças do ambiente, o segmento das academias
de ginástica apresentou grande expansão no Brasil durante a última década, com o surgimento
dos grandes centros esportivos, utilizando alta tecnologia em equipamentos importados e
estrutura semelhante às academias americanas. O desenvolvimento acelerado no setor foi
impulsionado pelo desenvolvimento da mídia que alia o esporte à publicidade, valorizando os
padrões estéticos da cultura ocidental, além de divulgar os resultados de pesquisas que
comprovam os benefícios dos exercícios físicos para a saúde.
Tendo em vista o crescimento do mercado, a massificação da prática de atividade
física e o aumento da competitividade com o crescimento do número de academias, são
observados crescentes processos de mudanças nesse segmento, bem como as dificuldades
encontradas pelos administradores, devido à falta de conhecimento dos principais valores e
certezas tácitas compartilhadas por suas organizações. Então, torna-se indispensável o
conhecimento das diversas culturas existentes, para que essas empresas estejam preparadas
para as mudanças que se fizerem necessárias, garantindo assim a competitividade.
2 . Objetivos
O presente trabalho tem o objetivo de diagnosticar a cultura organizacional, em cinco
diferentes áreas de uma academia de ginástica de grande porte (com mais de 2000 clientes),
através de entrevistas em grupos, que estabeleçam o consenso de opinião dos entrevistados.
Também são realizadas entrevistas individuais com as lideranças dos grupos entrevistados e
com os sócios dirigentes da organização, permitindo assim a comparação da cultura em três
diferentes níveis. Desta forma, o trabalho realiza a identificação das características culturais
compartilhadas por todas as áreas, bem como a identificação das subculturas existentes na
empresa, ou seja, o trabalho tem o objetivo de identificar o perfil cultural da organização
como um todo. Em outras palavras, descobrir a mentalidade, a forma de pensar da empresa.
3. Metodologia
Adotando-se o critério proposto por Vergara (2000), classifica-se a pesquisa quanto aos
fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa.
Descritiva, pois expõe características e fenômenos comportamentais de uma determinada
população que são os funcionários e dirigentes de uma academia de ginástica. Explicativa,
pois se propõe esclarecer os fatores, que de alguma forma contribuem para a formação do
perfil cultural da empresa. Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, estudo de caso e
pesquisa de campo. Bibliográfica porque para a fundamentação teórico-metodológica do
estudo, é realizada investigação sobre abordagens de diversos autores, adotando-se como
modelo, a obra de Edgar Schein (1999). A pesquisa é estudo de caso, pois tem como objeto
de estudo a uma academia de ginástica. A pesquisa é de campo porque coleta dados primários
na empresa que constitui o objeto de estudo. Todos os dados referentes à empresa estudada,
foram coletados no período de Abril a Maio de 2002.
Os dados foram coletados por meio de Pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sites de
internet. Durante essa pesquisa foram levantadas as principais abordagens teóricas que servem
para o embasamento do trabalho, permitindo assim maior compreensão sobre o tema e
facilitando a observação dos elementos que são estudados na pesquisa de campo. A Pesquisa
de campo foi realizada através de entrevistas, com base no modelo de Edgar Schein (1999),
que propõe processos de entrevistas individuais ou em grupo, sendo este último considerado

melhor em termos de validade e eficiência, pois permite a avaliação da forma que pessoas se
relacionam (regras e relacionamentos, grupos e indivíduos, sentimentos, variedade de
envolvimentos e atribuição de status), quais suas atitudes em relação ao tempo e quais suas
atitudes em relação ao ambiente.
A utilização de entrevistas individuais foi empregada somente com as lideranças da
empresa (sócios, gerentes e coordenadores), de forma a permitir uma comparação entre a
cultura das lideranças com a cultura dos membros que compõem a equipe em cada uma das
áreas analisadas.
Antes de cada entrevista, foi informado ao entrevistado o objetivo e a relevância da
pesquisa e a importância da sua colaboração. Os entrevistados foram encorajados a falar com
detalhes, de forma a exprimir seus sentimentos, crenças e valores, a relatar suas
características pessoais e experiências passadas. Foi dada atenção aos seus gestos, tom de voz,
o uso de palavras e expressões.
Assim, a pesquisa de campo, teve como objetivo descobrir não somente os níveis externos
da cultura da organização (artefatos), mas também as normas e valores e outros aspectos mais
profundos (certezas tácitas compartilhadas) que são mais difíceis de serem externalizados.
Com base nas conclusões alcançadas nas pesquisas bibliográficas e de campo, procura-se
estabelecer a comparação que permita identificar as possíveis subculturas existentes na
empresa.
É importante ressaltar que o referido estudo não adotou o uso de questionários para a
avaliação da cultura, pois estes apenas revelam os artefatos e valores do grupo não alcançando
portanto, as certezas tácitas que constituem a essência da cultura. Segundo Schein (1999),
autor referencial do presente estudo, os questionários não permitem a obtenção de um
consenso do grupo e não permitem a percepção da intensidade dos sentimentos contidos
dentro das relações que permeiam os grupos nas organizações.
O universo da pesquisa de campo é o corpo de funcionários da Academia, nas áreas
Administrativa, Natação, Hidroginástica, Ginástica e Musculação, que inclui diretores,
gerentes, coordenadores, professores, secretárias e vendedoras, perfazendo um total de 55
funcionários.
A amostra é definida, pelos critérios de acessibilidade e tipicidade, considerando-se que as
referidas áreas atendem à maior parte do número de clientes matriculados da Academia, isto
é, de 2000 alunos matriculados, as cinco áreas acima atendem a 1900 alunos. Desta forma, a
pesquisa abrange as áreas que representam os principais serviços prestados pela organização.
Assim sendo, os funcionários estão divididos da seguinte forma, dentro de suas áreas: Área
administrativa: 2 diretores,
3 vendedoras, 8 secretárias e 1 mensageiro; Natação: 1
coordenador e 8 professores; Hidroginástica: 6 professores; Ginástica: 1 coordenador e 13
professores; Musculação: 1 coordenador e 11 professores.
Para revelar o verdadeiro significado de uma cultura, é preciso ir além das aparências e
das primeiras impressões, sabendo distinguir os atos falhos e as contradições entre o discurso
e a prática. Os elementos culturais estão profundamente enraizados nas práticas sociais do
cotidiano da vida organizacional e são difíceis de serem entendidos e observados. Portanto, o
tratamento qualitativo de dados adotado no presente trabalho permite maior adequação da
investigação ao objeto de estudo e permite ao pesquisador melhor compreensão dos
fenômenos complexos, ou seja, a maior visão sobre a variedade dos fatores que concorrem
para a sua constituição. Tais fenômenos tão complexos teriam tratamento superficial, caso a
metodologia quantitativa fosse adotada.
O método escolhido para o estudo apresenta as seguintes limitações: dificuldade de gravar
as entrevistas, observar, anotar as atitudes, gestos e expressões dos entrevistados. As
entrevistas demandam a presença de mais de uma pessoa, para que não se esqueça ou perca
detalhes importantes. Para melhores resultados, é necessário que a pesquisadora tenha

experiência a fim de captar aspectos relevantes, gestos ou expressões, às vezes não expressas
diretamente. A observação de vários aspectos da entrevista está sujeita à subjetividade da
pesquisadora. A posição da pesquisadora como gerente da organização em estudo, pode
causar interferências nas respostas fornecidas durante as entrevistas. Cabe ainda ressaltar que
vários aspectos observados pela pesquisadora foram facilitados pela vivência que a mesma
possui no cotidiano da organização e alguns artefatos poderiam não ter sido identificados por
um pesquisador externo.
4. Fundamentação Teórica
Pode-se encontrar na literatura, um vasto e complexo referencial sobre cultura. Muitos
autores contribuíram de forma significativa para os estudos e compreensão do tema em
questão. Observa-se que o tema mostra uma simplicidade aparente, mas que leva os
pesquisadores a diferentes posicionamentos teóricos, tornando-se então necessária, a
exposição das principais propostas, que fundamentaram o desenvolvimento conceitual para a
área organizacional: as raízes antropológicas e sociológicas do tema. A partir da exposição
dessas duas principais vertentes, procura-se apresentar a conceituação de diferentes autores
bem como a abordagem do autor cuja proposta é adotada como modelo para avaliação da
cultura da empresa estudada, objetivo do presente trabalho.
4.1 As Raízes Antropológicas da Cultura
Segundo, Fleury (1996), o antropólogo aproxima-se da realidade social a ser
investigada com um quadro de referências teóricas formulado previamente, “mergulhando” na
vida organizacional e agindo como observador ou observador participante, vivenciando as
diversas faces das organizações pesquisadas. Através de um consentimento organizacional,
muitas vezes difícil de se obter, o pesquisador age perguntando-se o significado de condutas,
práticas e formas simbólicas. Semelhante ao antropólogo que pesquisa as sociedades
primitivas, o pesquisador penetra na vida organizacional.
Algumas vezes o pesquisador pode assumir a postura de clínico ou terapeuta, como no
caso dos consultores que tentam ajudar as empresas a resolver seus próprios problemas,
através do estudo da sua cultura. Este posicionamento embora com raízes antropológicas,
tenta prover “insights” sobre a organização e como esta pode ser ajudada, ao contrário de
apenas promover o avanço do conhecimento científico.
Em sua obra, Fleury (1996) mostra que a perspectiva antropológica concebe os
padrões culturais não como um molde que produz condutas idênticas, mas sim como as regras
de um jogo, isto é, uma estrutura que permite atribuir significado a certas ações e em função
da qual se jogam infinitas partidas.
4.2 As Raízes Sociológicas da Cultura
Entre os sociólogos, destaca-se a corrente do interacionismo simbólico que procura
explorar o processo de elaboração do universo simbólico, considerando importante a
recuperação de certos momentos de sua trajetória, tocando explicitamente ou implicitamente
em algumas questões centrais para a discussão da cultura. Para esses autores, a realidade é
constituída por uma série de objetivos, ou seja, os fenômenos estão pré-arranjados em padrões
que parecem ser independentes da apreensão que cada pessoa faz deles.
Segundo Fleury (1996), os sociólogos discutem os processos de socialização
vivenciados pelos indivíduos como socialização primária e secundária. A socialização

primária, acontece quando o indivíduo se torna membro da sociedade. Já a socialização
secundária, quando o indivíduo já socializado é introduzido a novos setores no mundo. Assim,
a extensão da socialização secundária é determinada pela complexidade da divisão do
trabalho. Para os sociólogos, as questões do poder e das relações de dominação em uma
configuração social não constituem uma preocupação relevante e é focada como pano de
fundo sobre a qual se tecem as relações sociais e não como eixo central da análise, como
acontece na abordagem antropológica.
Em resumo, os sociólogos consideram como pontos fundamentais para o
desenvolvimento do conceito de cultura organizacional, as idéias sobre a construção do
universo simbólico, seus processos de legitimação, de socialização primária e secundária.
Em sua obra, Fleury (1996) aborda a postura do sociólogo como um fotógrafo da
realidade social, que procura considerar a sociedade como a somatória de opiniões e
comportamentos individuais, considerando-os empiricistas:
“Os sociólogos pretendem construir teorias não a partir de problemáticas prévias, mas a
partir do processamento de dados de onde deveriam surgir os conceitos, as hipóteses e as
teorias, entendidas como generalizações de hipóteses empiricamente comprovadas.”

4.3 Conceituando Cultura Organizacional
Como já mencionado anteriormente, o tema cultura organizacional possui diversos
enfoques teórico-metodológicos. Assim, foram selecionadas algumas propostas para o estudo
ora em questão.
4.3 .1 Cultura Organizacional segundo Edgar Schein (1999) :
Ao contrário dos sociólogos que assumem a postura empiricista como
fotógrafos da realidade social, descomplexando-a e chapando-a numa única dimensão,
Edgar Schein (1999), assume a postura antropológica, mediante a proposta de
trabalhar a questão da cultura organizacional conceitual e metodologicamente, também
questionando sobre o universo simbólico das organizações, Desta forma, o autor
assume os sistemas culturais em sua capacidade de comunicação e de expressão, de
uma visão consensual sobre a própria organização, apresentando a seguinte definição
de cultura: “cultura são os valores, crenças e certezas aprendidos em conjunto, que
são compartilhados e tidos como corretos à medida que a organização continua a ter
sucesso”.
Em outra definição, o autor aborda a formação da cultura como sendo uma
forma de se lidar com os problemas:
“Cultura Organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna e que funcionam bem o suficiente para
serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma de perceber,
pensar e sentir em relação a esses problemas.”

4.3.2 Cultura Organizacional segundo Fons Trompenaars (1994) :
Através dos conceitos e estabelecidos por Trompennars (1994), em sua obra,
pode-se perceber que os mesmos possuem relação com os conceitos de estabelecidos
por Edgard Schein (1999), quando utiliza o conceito desse autor como primeiro passo
para se entender cultura. No entanto, no decorrer de sua obra, Trompenaars (1994)
também procura mostrar que os valores e normas que estão submersos na

semiconsciência e nas crenças não examinadas, são diferentes de acordo com o país ou
parte do mundo, visão esta que também possui relação com os estudos realizados por
Hofstede (1991), que será apresentado a seguir. Desta forma, o Trompennars (1994)
realiza ao longo de sua obra, diversas comparações de forma a explicar os motivos
pelos quais os processos de gerenciamento perdem a eficácia quando são
ultrapassadas as fronteiras culturais.
“Cultura é a forma por meio da qual um grupo de pessoas resolve problemas. Um
sistema comum de significados, que nos mostra a que devemos prestar atenção, como
devemos agir e o que devemos valorizar e Cultura Organizacional é a forma que as
atitudes são expressas dentro de uma organização e distinguem-se umas das outras
por meio de soluções específicas a determinados problemas.”

4.3.3 Cultura Organizacional segundo Geert Hofstede (1991) :
O referido autor realizou uma pesquisa comparativa em 61 países, deu
significativa compreensão para os estudos sobre cultura organizacional e também é
mencionado nos estudos de Trompenaars (1994), que foi apresentado anteriormente.
Para Hofstede (1991), a cultura conforme sua definição, pode ser aplicada a
organizações, nações, profissões, grupos religiosos ou étnicos. O autor utiliza ainda,
esse mesmo conceito para cultura nacional, pois segundo ele, as influências culturais
são mais claramente reconhecidas em nível nacional. Para o autor, a cultura é uma
idealização de uma mentalidade coletiva que distingue os membros de um grupo (ou
categorias de pessoas) uns dos outros.
4.3.4 Cultura Segundo Maria Tereza Fleury (1996)
Partindo da concepção de Edgar Schein (1999), a autora em sua obra
aponta a necessidade de uma proposta conceitual que incorpore a dimensão
política à interpretação de cultura. Assim, a autora expõe o conceito de cultura
da seguinte forma:
“Cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e
pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que em sua
capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade
organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como
resultam e instrumentalizam as relações de dominação.”

4.4. Os Níveis da Cultura
Muitos autores consideram que a cultura pode ser analisada através da divisão em níveis,
camadas ou componentes que seriam como degraus através dos quais os fenômenos culturais são
visíveis de observar. Para outros autores, a cultura é formada por partes, cuja interpretação é feita
através da inter-relação das mesmas. Segundo Edgar Schein (1999), a cultura pode ser dividida em três
níveis: os artefatos, os valores expostos e os pressupostos básicos. Essa divisão de níveis identifica a
forma pela qual a cultura é analisada: partindo-se do nível que representa a parte mais superficial da
cultura, que são os artefatos, até o nível mais profundo, que segundo o autor, confere à mesma o seu
profundo significado: os pressupostos básicos, como mostra a figura 1:
O nível dos artefatos é constituído pelo o ambiente físico do grupo, como a arquitetura, decoração,
clima, bem como linguagem utilizada pelo grupo, tecnologia, seus produtos, criações artísticas,
emoções expostas e fáceis de observar, estilo de vestir, mitos, rituais e cerimônias. As formas de
condução do negócio que são estabelecidas pelos líderes e fundadores e confirmadas como as

melhores formas de se fazer as coisas, formam os valores e os pressupostos são identificados como
“as teorias em uso, nas quais os pressupostos implícitos guiam comportamentos e dizem ao grupo
como perceber, pensar e sentir sobre as coisas”. Assim, o autor define os pressupostos básicos como
sendo a essência da cultura.
Artefatos

Valores

Pressupostos
Básicos
Figura 1 –Fonte: Adaptação de SCHEIN, Edgar H. Guia da Cultura Corporativa, 1999.

Segundo Schein (1999), os pressupostos básicos são extremamente difíceis de mudar, pois são
profundos e significa um longo processo de aprendizado acumulado. A mudança da cultura requer
muitos exames das possibilidades, podendo levar à desestabilização temporária e um alto grau de
ansiedade e mecanismos de defesa, pois os pressupostos lidam com fundamentais aspectos de vida: a
natureza de tempo e espaço; natureza humana e atividades humanas; a natureza da verdade e como se
descobre a forma correta para as pessoas se relacionarem; a importância relativa do trabalho; família e
desenvolvimento pessoal; as regras próprias de homens e mulheres e a natureza da família. Todos
esses aspectos são denominados pelo autor como sendo dimensões da cultura.
Hofstede (1991) divide a cultura em camadas, comparando-a a uma casca de cebola, como mostra
a figura 2. Para o autor, os símbolos, heróis e rituais constituem as camadas externas mais fáceis de se
observar, enquanto os valores constituem o centro da cultura. Todas as camadas são permeadas pelas
práticas organizacionais, que caracterizam a cultura da empresa. O autor ainda afirma que os
diferentes grupos e categorias que as pessoas pertencem ao mesmo tempo, fazem as pessoas
carregarem de forma inevitável várias camadas de programações mentais que correspondem a
diferentes camadas de cultura: país de origem; pertencer a um grupo regional, étnico, religioso ou
lingüístico; ser do sexo feminino ou masculino; geração (separação entre as gerações de avós, pais e
filhos); nível social associado ao nível educacional e à profissão exercida; uma organização ou nível
funcional para aqueles que são empregados, de acordo com a forma que os empregados são
socializados em seu trabalho dentro da organização.

Figura 2 – Fonte: Adaptação de HOFSTEDE, G. Culture and Organizations: software of the mind, 1991.

O modelo de Trompennars (1994) também dispõe as camadas de cultura em forma de
“casca de cebola”. No entanto, o conteúdo de cada camada assemelha-se à divisão de cultura
proposta por Edgar Schein (1999), pois analisa a cultura partindo da camada externa que
representa os artefatos e produtos, passando para uma camada intermediária chamada normas
e valores, seguindo então para o centro da cultura que são as premissas básicas implícitas,
conforme mostra a figura 3:

Figura 3 – Fonte: TROMPENNARS, F. Nas Ondas da Cultura

Comparando-se a divisão de cultura proposta pelos três autores apresentados, verificase que todos consideram a parte externa da cultura como sendo a mais fácil de se observar.
No entanto, enquanto para Hofstede (1991), tal camada restringe-se aos aspectos simbólicos
da organização, enquanto Schein (1999) e Trompenaars (1994), acrescentam a esse nível
também os mitos e rituais, que fazem parte da realidade observável. No entanto, estes
elementos constituem o nível intermediário de cultura de Hofstede (1991). Com a mesma
semelhança, Schein (1999) e Trompennars (1994) afirmam que os valores são reflexos da
cultura explícita, cuja estabilidade se torna importante para que a tradição cultural da empresa
seja desenvolvida e elaborada. Pode-se ainda verificar que enquanto Edgar Schein (1999) e
Trompenaars (1994) consideram que as características culturais de uma organização são uma
conseqüência dos processos de aprendizagem organizacional, Hosfstede (1999) considera que
a cultura da organização é formada pela cultura dos membros de seus grupos que possuem
características próprias, de acordo com a sua origem social ou do país que pertencem.
A fundamentação teórica do presente trabalho, procurou realizar uma comparação de
diferentes autores, de forma a permitir maior compreensão da pesquisa de campo, apresentada
a seguir.
5- A Pesquisa de Campo
Baseada na obra de Edgar Schein, (1999), através de um roteiro de entrevistas semiestruturadas, a pesquisa procurou identificar os principais artefatos, valores e pressupostos
básicos da organização. Para tanto, as perguntas aplicadas nas entrevistas dos grupos e suas
respectivas lideranças, procuraram evidenciar os seguintes itens:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nível de formalidade nos relacionamentos de trabalho;
horários de trabalho;
reuniões, eventos sociais e rituais;
forma de tomada de decisões;
forma de comunicação;
relacionamento entre os grupos de funcionários e lideranças;
jargões, uniformes e símbolos de identidade;
forma de tratamento aos desacordos e conflitos;
equilíbrio entre trabalho e família.
missão e visão da empresa e sua disseminação entre os funcionários;
visão que a empresa tem de si mesma e do mercado;
formas de alocação de recompensas e status;
forma de tratamento aos erros e fracassos;
forma que a empresa reage às dificuldades;
valorização dos clientes;
hierarquia e estilos de administração.

6- Apresentação dos Resultados
As áreas entrevistadas apresentaram um consenso em relação às respostas em várias
categorias de artefatos, como por exemplo, a percepção da estrutura física da empresa quando
uma pessoa a entra na organização. O modo de se vestir e as relações com as autoridades
(diretorias, gerências e coordenações) são considerados informais. As respostas também
mostraram um consenso na percepção quanto à forma de comunicação da empresa. Os grupos
entrevistados consideram que a comunicação é ampla e circula facilmente, através das
lideranças formais, constituindo um valor fundamental para o sucesso da empresa.
Outro artefato identificado é o equilíbrio entre trabalho e família, pois além dos
sócios, todos os grupos entrevistados falam de assuntos e problemas pessoais na empresa,
exceto o líder e o grupo da natação, sinalizando uma subcultura em relação a essa categoria
de artefato.
Alguns artefatos podem ser visivelmente observados na empresa, mas foram
abordados de forma superficial durante as entrevistas, não recebendo nenhuma ênfase ou
valorização: a forma diferente de vestir entre algumas áreas, como também a forma de
valorização da estética para os profissionais de cada grupo. Assim, conclui-se que tais
artefatos simbólicos são superficiais, não confirmados como elementos culturais dos grupos.
Em relação aos horários de trabalho, algumas áreas consideram tratar o assunto de
forma rigorosa, mas não existe nenhuma punição especificada e não se tem conhecimento de
nenhuma demissão por motivo de atraso, ou seja, apesar da diferente denominação, a
pontualidade é tratada da mesma forma por todas as áreas, buscando-se a conscientização das
pessoas para a importância no cumprimento dos horários.
Em relação à liberdade de expressão, todos os grupos têm liberdade de expressão com
seus coordenadores ou gerência. No entanto, os grupos da administração, ginástica e
musculação não se sentem totalmente à vontade de expressar suas opiniões para a direção
quando a decisão já está tomada. Este aspecto mostra a existência de medo de desvalorização
profissional perante a direção, por uma expressão de opinião não considerada apropriada. No
entanto, as respostas dos grupos de ginástica e musculação relatam a ausência de distância
hierárquica, indicando que não há formação de subculturas em relação a este aspecto.
No grupo administrativo, é percebida uma maior distância hierárquica em relação à
diretoria, acentuando desta forma, a percepção do grupo em relação à falta de conforto para

expressar as opiniões. O grupo administrativo também tem a percepção que as relações entre a
direção e os professores são mais próximas, e os professores possuem relacionamento
diferenciado com a direção. O grupo ao contrário dos outros, destaca que para melhor
organização, a empresa deveria impor mais disciplina para os professores em relação aos
horários, uso de uniformes, crachás e respeito às normas estabelecidas que atualmente não são
cumpridas, como por exemplo, o limite do volume de som. O grupo acredita que tais
elementos não são exigidos dos professores com rigor, devido à valorização que a empresa
tem desses profissionais.
Desta forma, a visão do grupo em relação ao nível de formalidade, relacionamentos
com autoridades e visão de necessidade de disciplina para melhor organização da empresa,
compõe uma subcultura desse grupo em relação aos demais grupos entrevistados.
Confirmando-se a subcultura anteriormente sinalizada através das respostas
apresentadas quanto ao equilíbrio entre trabalho e família (artefato), o grupo da natação,
demonstra uma visão crítica em relação à política de remuneração adotada pela empresa. O
grupo menciona diferenças salariais existentes em relação à natação com outras áreas. A
percepção da falta de tratamento igualitário faz com que o grupo não perceba importantes
objetivos que a empresa possui atualmente, não percebe os meios através dos quais a empresa
busca alcançar os objetivos da missão (estratégias), e tenha uma visão crítica de outras áreas
da empresa, atribuindo a elas a responsabilidade pelos problemas apresentados dentro da
própria natação. Esse aspecto pode ser verificado, ao comparar-se as diferenças das respostas
do grupo com as respostas dadas pelo coordenador que assumiu a liderança do grupo
recentemente, vindo de outra organização. O coordenador não tem a mesma percepção crítica
do grupo em relação ao tratamento dado pela empresa aos professores da natação. Como a
coordenação é recente, percebe-se que o grupo atualmente passa pelos processos de
descongelamento e desconfirmação cultural, para que os objetivos e percepções do grupo
sejam ajustados e alinhados com as outras áreas da empresa. Segundo Schein (1999), durante
os processos de descongelamento e desconfirmação cultural, é comum o aparecimento de
incertezas, ansiedades e insatisfações até que os novos elementos culturais do grupo sejam
consolidados.
Os grupos de hidroginástica, ginástica e musculação possuem identificação em
relação aos seus elementos relacionados à liberdade de expressão, embora com diferentes
visões em relação à participação no processo decisório. Apesar da hidroginástica possuir a
visão que a empresa é democrática, o grupo de ginástica pensar que as decisões são
consideradas em parte, e o grupo de musculação pensar que as decisões são apenas
comunicadas, os grupos sentem liberdade de se expressarem através da gerência ou
coordenações e não percebem grande distância hierárquica da diretoria. Desta forma, os
artefatos do processo decisório e relacionamento com autoridades não são caracterizados
como elementos formadores de subculturas entre esses os grupos.
Em relação aos valores encontrados, percebe-se que todas as áreas possuem como
valor principal o foco no cliente. Os profissionais são avaliados conforme a capacidade
individual de cada um de tratar e atender os clientes. A opinião do cliente em relação ao
profissional, também faz parte do critério de avaliação.
O grupo da musculação constitui uma subcultura no aspecto da visão que a área
apresenta em relação à posição da empresa no mercado. Segundo o grupo, a empresa não
ocupa posição entre as empresas líderes devido à sua dificuldade de adquirir equipamentos.
Para o grupo, a capacidade de investimentos em equipamentos modernos para a manutenção
da competitividade constitui a sua principal certeza compartilhada.
Outro valor salientado por todas as áreas entrevistadas é necessidade de interação para
o bom desenvolvimento do trabalho, salientando que a organização é voltada para o trabalho
em equipe.

Considerando-se ainda os valores abraçados pela organização, pode-se dizer que a
orientação da empresa voltada para o equilíbrio financeiro e obtenção de resultados ainda não
foi percebida pelos os entrevistados e contrastam com o foco no cliente que a organização
possui, pois este elemento foi identificado como sendo a sua principal certeza básica
compartilhada. Desta forma, o valor referente à busca de resultados expressos pela direção
deve ser reforçado, de forma a ser equiparada com o foco no cliente e ao mesmo tempo
internalizado pelos membros da organização.
Através da análise das repostas em cada área, pode-se verificar que algumas áreas
possuem valores diferentes, mas todos focados para o alcance dos objetivos da empresa de
acordo com a missão, ou seja, focados na qualidade da prestação de serviços, bom
atendimento e bem-estar do cliente. De acordo com os principais valores expressos pela
organização, pode-se dizer que as certezas tácitas compartilhadas pela Academia pesquisada
são:
• o sucesso de todos dependerá do esforço em conjunto (certeza tácita do trabalho em
equipe);
• os grupos devem interagir para que os objetivos sejam alcançados (certeza tácita do
trabalho em equipe);
• interações valorizadas através de freqüentes reuniões e treinamentos (certeza tácita do
trabalho em equipe);
• o bom nível de relacionamentos é fundamental para o sucesso das equipes;
• a comunicação deve circular amplamente (todos devem saber de tudo);
• o cliente é o principal avaliador do trabalho dos membros da organização, isto é, se o
funcionário não conquista o cliente, não terá futuro na empresa (certeza tácita da
orientação para o cliente);
• todos fazem parte de uma equipe e o trabalho ruim de um membro prejudica todos
(certeza tácita para trabalho em equipe);
• a qualidade dos serviços para o aumento da qualidade de vida dos clientes é o
principal objetivo da organização; o sucesso e competitividade da empresa dependerão
da capacidade da mesma de investir na sua estrutura (modernização do ambiente e
equipamentos) de forma a garantir a satisfação do cliente;
• ampla liberdade de expressão com as gerências e coordenações;
• busca da atualização do conhecimento como base para o sucesso.
Concluindo-se a avaliação cultural da empresa pesquisada, pode-se dizer que foram
encontradas três subculturas dentro da empresa, em diferentes áreas. No entanto, a avaliação
cultural não identificou subculturas dentro de todas as áreas e a única subcultura que tem
origem na especialidade profissional da área é a subcultura da musculação. O valor que os
profissionais dessa área atribuem aos equipamentos, faz que tais profissionais tenham uma
diferente visão da empresa em relação à posição da mesma no mercado. Tal valor também
constitui uma ansiedade atual para o grupo e tende a desaparecer tão logo as ansiedades sejam
estabilizadas (através de novos investimentos).
De forma geral, as subculturas identificadas nas áreas administrativa, natação e
musculação, têm suas origens na percepção de cada grupo em relação ao momento atual que
é vivenciado pela organização, nos valores que cada grupo internaliza como essenciais para
garantir o futuro e o sucesso da empresa. Desta forma, conclui-se que as subculturas
encontradas na empresa pesquisada, são caracterizadas pela percepção que as áreas
apresentam em relação ao processo de mudança cultural que a empresa sofre no momento,
que é acentuado pelo processo de crescimento e pela saída de um dos sócios, o que dá origem
aos seus valores e suas certezas tácitas.

Analisando-se o presente processo de mudança cultural sofrido pelo grupo da natação e o
alinhamento existente entre a cultura da atual liderança, com a cultura dos sócios fundadores,
conclui-se que as diferenças culturais encontradas no grupo tendem a desaparecer, à medida
que a nova liderança conseguir transmitir os seus elementos culturais para o seu grupo. O
mesmo ocorrerá com o grupo administrativo, à medida que as suas incertezas diminuírem
através da melhor percepção dos objetivos centrais que a empresa busca atualmente. Desta
forma, através da estabilização do processo de mudança cultural, as atuais subculturas
existentes desaparecerão para a formação de uma única cultura que caracterizará a
organização como um todo.
7- Conclusões
Através da pesquisa de campo, pôde-se perceber vários aspectos que corroboram a
obra de Edgar Schein (1999). Como se trata de uma organização com cinco anos de fundação
e ainda administrada pelos fundadores, as imagens destes fundadores constituem os mitos ou
heróis da empresa, apesar de um dos sócios ser falecido e ter administrado a organização por
apenas um ano. Com a retirada de outro sócio recentemente, a empresa encontra-se no meio
de um processo de mudanças culturais, podendo ser percebida as ansiedades e instabilidades
decorrentes desse processo.
Os sócios que fundaram e até hoje administram a empresa, transmitiram os principais
elementos culturais da organização que são baseados na missão e objetivos principais da
empresa. Percebe-se que a missão está internalizada pelos membros da organização e constitui
uma certeza compartilhada pela empresa.
Cabe ainda ressaltar, que muitas respostas obtidas durante as entrevistas realizadas,
foram confirmadas através de gestos, exposição de emoções e expressões de sentimentos, que
não seriam obtidas através de questionários, concluindo-se portando que modelo desenvolvido
por Edgar Schein (1999), aplicado na presente pesquisa, constitui uma ferramenta útil para a
observação do comportamento das pessoas e diagnóstico da cultura organizacional. Cabe
ressaltar que o consenso de repostas obtidas através de todos os membros dos grupos, além de
identificar o posicionamento dos grupos sobre os assuntos pesquisados, favorece o
comprometimento das pessoas com as respostas dadas. Através do método aplicado, todos os
participantes das entrevistas conhecem as respostas dos outros membros e têm a consciência
que as respostas dadas representam o grupo como um todo.
É importante também registrar que a realização da entrevistas em grupos sem a
presença de suas lideranças contribuiu para que as pessoas apresentassem maior liberdade nas
suas expressões, evitando que o líder influenciasse as respostas do grupo. Este método
também permitiu maior percepção das semelhanças e diferenças entre a cultura da direção e
principais lideranças da empresa.
Considerando-se que o diagnóstico da cultura organizacional constitui o primeiro
passo para a implementação de mudanças, a metodologia de entrevistas em grupos pode
contribuir para o comprometimento dos membros do grupo, a disseminação da cultura
desejada e a quebra de resistências às mudanças que serão implementadas.
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