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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é evidenciar o impacto das lideranças na cultura 
organizacional. Isto significa propor que a cultura individual das lideranças, em seus 
modos de entender e agir no mundo tende condicionar o modo em que se 
estabilizarão os comportamentos e relações interpessoais no ambiente corporativo. 
Além disso, a pesquisa sugere que as ações das lideranças são fundamentais para 
a criação e também para a transformação da cultura organizacional. A partir do 
marco teórico de Schein trabalha-se a cultura organizacional a partir de seus 
elementos constituintes, quais sejam, artefatos, valores e pressupostos, os quais 
recebem impacto contínuo do comportamento das lideranças. Com isto ressalta-se a 
responsabilidade das lideranças em relação às dinâmicas comportamentais 
estabelecidas na organização. Como resultado percebe-se que o estilo 
comportamental das lideranças influencia os valores dos profissionais e tende a 
construir e/ou transformar a cultura organizacional vigente. Isto não significa dizer 
que os profissionais aceitam passivamente o estilo do líder, mas que este torna-se 
uns dos elementos determinantes na formação de um modo padronizado de agir no 
ambiente corporativo. O trabalho utilizou o método indutivo, por meio de pesquisa 
bibliográfica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Entender como se move uma organização não é tarefa fácil. A partir do 

momento que se conhecem os aspectos que a norteiam, alguns pontos irão se 

destacando, como suas crenças, seus costumes, suas regras, a importância que 

dão a certas coisas e os aspectos que definem como cada integrante irá agir. Todos 

esses componentes farão parte da Cultura da Organização. (DIAS, 2013, p. 73) 

Em geral, as empresas refletem os comportamentos, as crenças, o modo de 

ser e de realizar de seu líder. A importância desse tema é saber se essa cultura 

imposta pelo líder é funcional ou não diante dos objetivos da empresa. O papel do 

líder é também identificar o momento certo de mudar a cultura, quando essa já não é 

mais eficaz para os resultados organizacionais, sabendo disseminar os valores e 

crenças que são condizentes com o escopo da organização. 

Neste trabalho, primeiro se apresenta conceito de cultura organizacional, seus 

elementos, como ela se forma, como ela é modificada, etc. na sequência é abordado 

quem é o líder, suas características e sua função principal dentro do ambiente 

corporativo. Por fim, relacionam-se os dois assuntos, demonstrando o impacto do 

estio de liderança na criação e transformação da cultura organizacional. 

Para o presente trabalho, utilizou-se o método indutivo, por meio de pesquisa 

bibliográfica. 



OBJETIVOS 

 

- Apresentar o conceito de cultura organizacional; 

- Demonstrar a relação entre liderança e cultura organizacional; 

- Evidenciar o papel que os líderes possuem no sentido de aprimorar os valores 

pressupostos organizacionais, tendo em vista aquilo que é mais funcional 

para a empresa hoje; 

 

METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi desenvolvido a partir do método indutivo, utilizando pesquisa 

bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Conceito de Cultura Organizacional 

 

Por cultura entende-se como o conjunto de regras, valores, crenças, 

ideologias, hábitos, costumes formados e compartilhados por um determinado grupo 

de seres humanos. Tomando conhecimento da existência desses fatores pode-se 

fazer análise organizacional, ferramenta que facilita a tomada de decisão interna e a 

ação dentro desta organização. (DIAS, 2013, p.69) 

A cultura organizacional compartilha conceitos comuns, ou seja, os 

componentes interagem com as mesmas crenças e valores, definindo os 

comportamentos, pensamentos, sentimentos e o processo de tomada de decisão 

dessas pessoas. (DIAS, 2013, p.74). 1 

Dias (2013, p. 75) apresenta que a cultura organizacional inclui regras que 

visam moldar o comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Essas 

regras tendem se manter ao longo do tempo.  

A cultura da organização, quando funcional, constitui elementos, junto com 

suas políticas e estilo de administração, que transmitem seus valores e filosofias, 

tornando o grupo mais organizado, coordenado e compromissado com as metas 

consideradas fundamentais pela empresa. (DIAS, 2013, p. 76) 

                                                           
1 Para aprofundamento no tema indica-se a obra Gestão por Competências (GRAMIGNA, 2017).  



Dias, ao abordar Schein, demonstra que cultura organizacional é um conjunto 

de valores, crenças e ações que ao se desenvolver numa determinada organização, 

orientará os comportamentos dos membros que nela atuam. 

Para identificar que determinado comportamento faz parte da cultura deve-se 

verificar se o mesmo é compartilhado por todos os membros ou somente por um 

grupo ou pessoa de forma individual. (DIAS, 2013, p.84).  

Para Schein, a cultura é analisada em vários níveis, “com o termo nível 

significando o grau pelo qual o fenômeno cultural é visível ao observador”. Dentro 

desses níveis estão os valores, crenças e normas de comportamento que os 

membros expressam a cultura para eles mesmos ou para os outros. (SCHEIN, 2009, 

p. 23) Por exemplo, quando um novo membro entra na equipe e se recusa a seguir 

certos padrões determinados pela cultura, o mesmo começará a ser reprovado pelos 

que já estão inseridos na organização.  

Esses padrões estabelecidos pela cultura, Schein descreve como suposições 

básicas, que tratam dos níveis mais profundos. Essas suposições básicas são tidas 

como verdades absolutas, inegociáveis para o grupo, por isso que se não aceitas e 

assumidas por alguém, o mesmo será tido como louco e, automaticamente, 

rejeitado. (SCHEIN, 2009, p. 23) 

Os principais níveis de cultura são: artefatos, crenças e valores assumidos e 

suposições básicas. Os artefatos são aqueles facilmente percebidos por alguém 

que encontra pela primeira vez um grupo com cultura própria. Pode-se ver pelos 

aspectos físicos do ambiente, arquitetura, tecnologia e produtos, criações artísticas, 

estilo no vestuário, na linguagem, maneiras de comunicar, de expressar emoções, 

seus rituais e cerimônias e assim por diante. 

Schein (2009, p. 24) afirma que “o ponto mais importante a ser destacado 

sobre esse nível de cultura é sua facilidade de observação e a dificuldade de ser 

decifrada”. Os artefatos são o nível mais superficial da cultura, por isso facilmente 

identificados, porém a motivação que os deu origem está em níveis mais profundos 

da cultura. 

As crenças e valores são visões e comportamentos assumidos pelo grupo, 

ideias compartilhadas que tendem a se enraizar e a serem disseminadas inclusive 

para membros posteriores. No início toda crença é uma opinião individual, de algum 

sócio, gerente, ou profissional, que em determinado momento é expressa e não 

necessariamente recebida com facilidade pelos demais indivíduos.  



Quando essas soluções funcionam de forma repetida, elas se tornam 

verdades absolutas, crenças e valores inegociáveis, que Schein chama de 

suposições básicas. As suposições básicas não são contrariadas e debatidas, por 

isso dificilmente são mudadas.  Diferentemente das crenças e valores assumidos, as 

suposições estão implícitas em cada grupo, são sutis e decidem como devem agir 

sem serem percebidas. (SCHEIN, 2009, p. 29). 

A cultura é formada por um conjunto de suposições básicas que norteiam 

todo o processo de ação e reação das pessoas. Esse conjunto determinará a 

maneira que elas irão encarar emocionalmente diversas situações, como irão reagir 

a um tipo de problema, e assim por diante. Para Schein, essas suposições básicas 

dão estabilidade cognitiva para as mentes humanas, por isso são consideradas 

mecanismos de defesa cognitivos e psicológicos. Para que se possa fazer 

mudanças em uma cultura é importante reconhecer esses aspectos, pois “é mais 

fácil formar do que mudar os padrões dos mecanismos de defesa de um indivíduo”. 

(SCHEIN, 2009, p. 30). 

Essas suposições implícitas podem levar a situações devastadoras em uma 

organização. Como Schein (2009, p. 31) cita no exemplo de um gerente, pragmático, 

que propõe uma solução para determinado problema, mas seu subordinado 

sabendo que essa não seria a solução adequada, por uma suposição básica 

inconsciente, decide manter a ‘boa imagem’ de seu superior e não contrariá-lo, 

acarretando no fracasso daquela situação. 

As suposições básicas serão manifestadas nos níveis mais superficiais da 

cultura, como os artefatos, que são facilmente visíveis. Para decifrar2 esses artefatos 

é necessário compreender as estruturas implícitas compartilhadas pelas pessoas do 

grupo, que de fato, são a essência de uma cultura. “Para entender a cultura de um 

grupo, deve-se tentar obter suas suposições básicas compartilhadas e entender o 

processo de aprendizagem pelo qual as suposições básicas ocorrem”. (SCHEIN, 

2009, p. 34). 3 

Segundo Perez e Cobra (2015, p. 67), “no que diz respeito ao planejamento 

estratégico, a cultura organizacional é a orientação, o caminho inicialmente trilhado, 

sendo o futuro, o presente - sem perder o foco principal”.  

                                                           
2 Verificar referência de OLIVEIRA, Marco A., 2009. 
3 Para entender mais sobre o tema, recomenda-se o livro Gestão e Cultura de Resultados (LIMA, 2015). 



Entendido que a cultura organizacional é um recurso estratégico, no próximo 

tópico aborda-se de que forma os líderes podem utilizar essas informações para 

melhores resultados da organização. 

 

2. Definição de líder 

 

Antes de tecer algumas considerações acerca da relação entre liderança e 

cultura organizacional é necessário especificar o que neste trabalho entende-se por 

líder. Primeiramente, pode-se utilizar a noção trazida por Chiavenato, que insere o 

líder dentro do contexto da administração de recursos humanos4. Para Chiavenato 

(2004, p. 100) “o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber 

conduzir as pessoas, isto é, liderar”. Ou seja, líder é aquele que, conhecendo a 

personalidade de cada um dos membros de sua equipe, sabe utilizar as diferentes 

potencialidades na condução da organização.  

 Após conhecer a sua equipe e o potencial de cada um, o líder pode criar 

maior harmonia e melhor resolubilidade eficaz na organização, de acordo com 

Bergamini (2009, p.42): 

Para que as organizações permaneçam “empresas vivas”, é necessário que 
alguém consiga fazer com que essas pessoas evoluam harmonicamente, 
exigindo que o desempenho da competência de liderança entre em ação e 
cumpra com eficácia sua missão integradora. Nisso reside o primeiro e, 
talvez, mais importante passo rumo à futura credibilidade que um líder eficaz 
possa vir a ter. Reunir pessoas na resolução bem-sucedida dos desafios 
inesperados torna-se condição indispensável à eficácia de qualquer líder.  
 

Ou seja, o líder, ao conhecer as habilidades e competências dos profissionais 

da sua equipe pode desenvolvê-las e aprimorá-las, coordenando-as para servirem 

aos resultados necessários à organização. De certo modo, o líder é o elemento 

capaz de aliar cada pessoa da organização às metas estabelecidas pela empresa.  

Nesse sentido, diz Motta (2009, p.108): “o líder investe, primordialmente, no 

poder existente nos liderados, rearticulando esse poder em consonância com o 

poder de si próprio (e de seu cargo) para obter uma aliança grupal no que tange os 

objetivos comuns”. 5 

Além disso, o líder é aquele que “sabe servir, que sabe fazer funcionar, que 

sabe construir a harmonia nas relações entre todos, para que exista um nível 

máximo de produção de valores e de coisas.” (MENEGHETTI, 2008, p.24) 
                                                           
4 Mais sobre o assunto sugere-se também a obra RH Essencial (PEREIRA, 2014). 
5 Para aprofundamentos sobre o assunto indica-se o livro Equipes que fazem a diferença (DYER, 2011). 



A empresa nasce a partir da ideia de um líder criar algo que seja diferenciado, 

específico (produto ou serviço). Depois, o papel do líder é desenvolver uma cultura 

coerente que expresse a identidade inicial, ou seja, o que a empresa é, o motivo 

pelo qual ela existe. O líder deve agregar valor, utilidade, simpatia, lucratividade à 

sua mercadoria ou serviço, ao seu espaço, ao ambiente, às relações com os 

profissionais, etc.  

Compreendido o papel do líder em uma organização, no próximo tópico serão 

abordados os processos de como se dá a criação da cultura organizacional a partir 

dos líderes. 

 

3. O impacto dos líderes na cultura organizacional 

 

Schein (2009, p. 211) destaca que “a cultura só surge quando as suposições 

individuais levam a experiências compartilhadas, que solucionam os problemas de 

sobrevivência e integração interna do grupo”. Sendo assim, o líder iniciará esse 

processo impondo suas crenças, valores e suposições a partir do momento de 

criação da empresa. 

As culturas surgem de três pontos: “1) as crenças, valores e suposições dos 

fundadores da organização; 2) as experiências de aprendizagem dos membros do 

grupo à medida que a organização se desenvolve; e 3) as novas crenças, valores e 

suposições introduzidas por novos membros e líderes”. (SCHEIN, 2009, p. 211). 

Apesar disso, o impacto dos fundadores é o mais importante para o surgimento da 

cultura, pois serão eles que influenciarão em todos os contextos em que os 

membros selecionados operarão. 

A cultura de uma empresa, em geral se inicia já com os fundadores. Aquelas 

pessoas que reúnem esforços e inteligência para criar determinado grupo ou 

serviço, já contêm em suas relações um estilo de vida, de gestão 6 , enfim, 

pressupostos que depois nortearão a condução dos trabalhos na organização como 

um tempo. 

O pequeno grupo de fundadores de uma empresa começa a expandir e 

receber novos membros que aos poucos vão estabelecendo suas suposições de 

como sobreviver e crescer naquele espaço. A medida em que a empresa começa a 

                                                           
6 Para aprofundamento no assunto, indica-se a obra Gestão Empresarial (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997). 



competir no mercado, o fundador tenta fixar e impor as suas próprias crenças, 

valores e suposições à equipe, até que elas acabem se tornando muitas vezes 

impraticáveis. Desse modo o fundador inicia o processo de fixação de suposições 

para a formação cultural da empresa. 

As suposições do líder passam a ser compartilhadas à medida em que a 

empresa começa a obter sucesso em suas atividades e essas serem passadas aos 

novos membros pelos mais antigos da equipe e pelo próprio líder.  

Schein (2009, p. 230) demonstra que existem diversos mecanismos que o 

líder utiliza para a fixação das suas ideias, conceitos, crenças e valores, os 

principais são: “como os líderes reagem a incidentes críticos e a crises 

organizacionais; como os líderes alocam recursos; como os líderes deliberam sobre 

a modelagem de papeis, o ensino e o coaching; como os líderes alocam 

recompensas e status; como os líderes recrutam, selecionam, promovem e 

demitem”. Existem também os mecanismos secundários e de reforço: “design e 

estrutura organizacional, ritos e rituais da organização; design do espaço físico; 

sistemas e procedimentos organizacionais; histórias sobre eventos e pessoas 

importantes; declarações formais da filosofia, etc.” 

 

4. Mudança da cultura e liderança organizacional 

 

A cultura de uma organização pode ser mudada, mas a maneira que isso 

ocorre depende do estágio em que a mesma se encontra. Quando a cultura está no 

estágio de crescimento, é possível mudá-la a partir da alteração de como manipular 

os mecanismos de fixação descritos anteriormente. 

Os estágios organizacionais e os mecanismos de mudança cultural de cada 

estágio estão descritos na tabela a seguir: 

No primeiro estágio, são os fundadores que dão o início à formação cultural a 

partir de suas suposições. Nos primeiros anos, só o fato da empresa conseguir 

sobreviver faz com que ela comece a ser vista no mercado e na sociedade como 

uma empresa vitoriosa, que tem alguma qualidade ou virtude. Como a empresa é 

pequena é comum que as virtudes dela acabem sendo as mesmas dos líderes. A 

sociedade tende a identificar aquela empresa pelas características e virtudes que 

representam seus próprios líderes. Além disso, existe sempre a tendência dos 

líderes de reforçarem a sua equipe com pessoas mais ou menos compatíveis com 



seu próprio estilo, fortalecendo ainda mais a cultura da empresa no sentido de ser 

expressão da cultura dos líderes. 

O segundo estágio é o da meia-idade, onde a empresa passa a ser 

gerenciada por sucessores, não mais pelo próprio fundador. Daí podem existir 

conflitos entre as pessoas que gostam da cultura do fundador e os que desejam 

mudá-la. “Se os membros da organização esquecerem que a cultura é um conjunto 

de soluções aprendidas que produz sucesso, conforto e identidade, podem tentar 

mudar coisas importantes que valorizam e necessitam.” (SCHEIN, 2009, p. 279). 

Os elementos mais importantes da cultura, nesse estágio, estão fixados nos 

principais processos rotineiros e na estrutura da organização e passa a ser 

assumida como verdadeira, até mesmo inconscientes. Já os elementos mais 

visíveis, como slogans, ideologias, discursos, etc., são provavelmente os únicos 

elementos conscientes na empresa. 

O terceiro estágio está na maturidade organizacional, onde “o sucesso 

continuado cria suposições compartilhadas fortemente assumidas e, assim, uma 

cultura forte.” (SCHEIN, 2009, p. 290). Não importa a idade de uma empresa, ela 

deve examinar se a cultura é funcional para seus resultados ainda hoje e, se 

necessário, fazer uma mudança. O cuidado que se deve tomar é que alguns 

membros tentarão manter a cultura fundada lá no primeiro estágio, por questão de 

orgulho e autoestima e pelos resultados já obtidos ao longo da história, mesmo que 

essa cultura não seja mais funcional atualmente. Isto é, mesmo nas ocasiões em 

que a mudança vier a ser necessária, há a tendência dos profissionais defenderem a 

cultura já arraigada, não necessariamente por convicção, mas pelo comodismo de 

seguir atuando nos modos estabelecidos. 

 

RESULTADOS 

 

Como resultados desta pesquisa identifica-se que o líder dá dinamismo, é o 

elemento vivo capaz de atualizar a cultura da empresa a cada momento. Em geral, 

as organizações tendem a apresentar culturas que refletem os valores e estilos de 

seus líderes. Sendo assim, se a cultura atual é insuficiente para alcançar os 

resultados esperados pela empresa é necessário que primeiro os líderes mudem a si 

mesmos, se aprimorem enquanto coordenadores de pessoas e equipes, e nesse 

processo evolutivo disseminem uma nova cultura para a empresa, a partir do 



impacto que exercem nas pessoas que trabalham sob sua supervisão no ambiente 

corporativo. 

Ou seja, a criação, desenvolvimento e transformação da cultura 

organizacional é indissociável da atuação das lideranças, pois os valores intrínsecos 

da cultura individual dos líderes tendem a se refletir nos modos comportamentais 

dos demais profissionais envolvidos na organização. 

Como próximo passo da presente pesquisa este embasamento teórico será 

aplicado de modo empírico em pesquisas em organizações empresariais, verificando 

a partir de questionários e entrevistas, se há a relação entre liderança e cultura 

organizacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente artigo foi demonstrar a relação entre estilo de liderança 

e cultura organizacional, evidenciando que a empresa tende a apresentar como 

cultura os valores e modos de pensar e agir dos seus líderes, sejam eles os 

fundadores ou outros que venham a serem integrados na estrutura organizacional.  

No primeiro momento apresentou-se o conceito de cultura organizacional e 

como ela se dá a partir das crenças, valores e suposições de determinadas pessoas 

inseridas em um contexto e quais as suas principais funções. Foi trabalhado como 

surge a cultura, como ela se desenvolve e por meio de quais fatores as mudanças 

são operadas em seu interior. 

Como segundo tópico, demonstrou-se o significado de líder e o seu papel na 

coordenação da equipe para o escopo da organização. Nesta sessão, o líder é 

apresentado como elemento central capaz de harmonizar os recursos disponíveis 

em prol do sucesso do próprio projeto empresarial. 

Na terceira parte, relaciona-se liderança com a criação da cultura 

organizacional. É demonstrado como se inicia a cultura a partir dos pressupostos 

(crenças, valores, ideias) dos seus fundadores. Além disso, enfrenta-se a 

problemática da mudança de cultura organizacional a partir da intervenção dos 

líderes. A cultura que foi vitoriosa no período de fundação e crescimento da 

empresa, não necessariamente é funcional contemporaneamente. É papel dos 

líderes identificarem como, quando e em quais aspectos é necessário mudar a 

cultura da empresa. 
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