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1. RESUMO 

 O presente artigo aborda o estudo da cultura organizacional, como ela é 

representada dentro da organização, e a maneira como os colaboradores se 

comportam e se planejam dentro da empresa. Para complementar e chegar a um 

resultado final, no artigo será feito uma pesquisa, com intuito de expor como a 

cultura pode influenciar de forma positiva ou negativa a evolução da organização. 

Com base na percepção dos colaboradores, sendo isto uma peça importantíssima 

para manter a cultura, e será apresentado o resultado da pesquisa, com intuito de 

revelar, se realmente os funcionários conhecem e colocam em prática as normas da 

empresa o dia a dia ou em cada atendimento. Esta pesquisa está proposta a 

analisar, como a cultura organizacional de uma empresa de Móveis Planejados 

situada na cidade de Guarulhos-SP, na percepção de seus funcionários, colocando-

se em hipótese o conhecimento dos colaboradores, e dessa maneira dar-lhe uma 

classificação, se a empresa possui uma cultura forte e se é representada. 

Palavras-chave: Cultura.Colaboradores.Organização. 

2. INTRODUÇÃO 

 Com base no tema Cultura Organizacional, será abordado à compreensão da 

cultura por parte dos colaboradores, buscando saber se os mesmos conhecem os 

valores e crenças da empresa, com intuito de deixar clara a importância de aplicar 

todo conhecimento sobre a cultura na apresentação do projeto para o cliente. 

 A cultura organizacional para Robbins (2010), procura mostrar a visão da 

organização, a satisfação com o trabalho por parte dos trabalhadores e como se 

sentem com relação às expectativas da organização. 

 A partir desse estudo pretende-se avaliar o quanto a visão dos funcionários 

condiz com a da empresa: se há necessidade de modificações, visando ser mais 

conceituada pelos colaboradores. A partir dessas ferramentas busca-se responder a 

seguinte questão: Qual a percepção dos colaboradores com relação à cultura da 

organização? 

 As hipóteses a serem pesquisadas e validadas ou não ao longo deste artigo 

são: (I) Os colaboradores conhecem a cultura da organização; (II) A cultura da 

organização é desconhecida para os colaboradores; (III) Os colaboradores 

conhecem parcialmente a cultura organizacional.  
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 Para Cervo, (2010), em linguagem científica, a hipótese caracteriza-se como 

uma suposição verdadeira, comprovada ou não pelos fatos, para decidir sobre a 

verdade ou falsidade dos fatos que se pretende explicar. 

 Diante toda pesquisa é possível agregar conhecimentos mais específicos, 

despertando o interesse de entender a cultura organizacional em relação aos 

colaboradores, e o que contribui no desempenho das tarefas.  

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral de a pesquisa analisar a influência da cultura organizacional, 

em relação à percepção dos colaboradores. 

 Os objetivos específicos é demonstrar como os colaboradores interagem 

entre si, e com os clientes, no papel de representar uma boa cultura, mostrando a 

importância da visão, do conhecimento e comprometimento dos colaboradores para 

o desempenho da organização. 

 

4. METODOLOGIA 

 O artigo terá como base para elaboração, um estudo por meio de uma 

pesquisa do tipo bibliográfica, para maior entendimento sobre o tema e conteúdo 

abordado em seu desenvolvimento, sendo este a percepção dos funcionários com 

relação à Cultura Organizacional. 

  Cervo (2006 p. 61), “a pesquisa bibliográfica é feita com o intuito de recolher 

informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para o qual se 

procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar”.  

 O estudo para elaboração deste artigo é do tipo exploratório, pois terá a 

finalidade de relatar e investigar o tema abordado. As informações serão recolhidas 

através de um questionário, onde obteremos o resultado referente o grau de 

conhecimento dos colaboradores em relação à cultura da empresa. 

 Cervo, (2006 p. 63), “a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da 

situação e quer descobrir as relações existentes entre seus elementos 

componentes”.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Cultura organizacional e descrita por Robbins, (2010), como: um sistema de 

valores compartilhado pelos colaboradores da empresa, que a diferencia das 

demais.   
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 Dentro de uma organização, para que os funcionários compartilhem entre si a 

cultura da empresa, muitas vezes e preciso que haja um incentivo por parte dos 

gestores, com isso, os colaborados saberá o que é preciso fazer para alcançar seus 

objetivos proposto pela empresa. 

Souza, (2014), é relevante destacar, que todo processo de operação da empresa, 

estratégia, objetivos, e o comportamento dos funcionários são influenciados pela 

cultura da organização. 

 O processo de criação de uma cultura, esta nos costumes e tradições, dos 

fundadores, dessa forma os mesmos procuram contratar pessoas que tenham os 

mesmos pensamentos, para que sejam treinados conforme a visão deles, sendo 

esse um dos maiores desafios na construção da cultura organizacional. 

 A cultura é percebida pela forma que ela trata seus clientes, colaboradores, e 

é conhecida pelos funcionários através da sua historia, assim os gestores também 

tem grande participação em manter a cultura junto com os colaboradores.  

 Destaca Robbins, (2010), que: quanto mais forte for à cultura organizacional, 

menos os gestores precisam se preocupar com o comportamento dos funcionários. 

 Quando a cultura esta presente dentro da empresa, os funcionários se 

adaptam mais fácil e acabam desempenhando as tarefas com mais facilidade, com 

intuito de alcançar os resultados esperados pela empresa, ajudando no crescimento 

da organização, para que seja diferenciada e que tenha uma identidade própria. 

6. RESULTADOS 

 Será feito uma pesquisa com os colaboradores da empresa, através de um 

questionário, que será colocado os próximos capítulos do artigo para entendimento.  

 Para Robbins (2010 p. 53): “O questionário é a forma mais usada para coletar 

dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se deseja”.   
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