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O QUE É CULTURA ORGANIZACIONAL?

2Cultura é “a programação coletiva da mente que distingue 

membros de um grupo dos demais” (Hofstede, 1992)
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DEFINIÇÕES

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos
implícitos, partilhados, subentendidos que um grupo 
possui e que determina como ele percebe, pensa e 
reage a seus vários ambientes.

Três características:

 transferida para novos funcionários pela socialização;

 influencia comportamentos no trabalho;

 opera em níveis diferentes. 

(Kinicki & Kreitner, 2006).
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FUNÇÕES DA CULTURA

• Quem somos nós? Como somos
nós? O que valorizamos?

Identidade
org.

• Aumentar comprometimento com 
a missão.

Compromisso
coletivo

• Diminuir rotatividade aumentando
percepção de ambiente positivo

Estabilidade
do sist.social

• Modelar comportamentos
Dispositivo 
consensual 4
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NÍVEIS DA CULTURA

Artefatos 
visíveis

Valores

Pressupostos 
básicos

• Manifestação física da cultura 
(ex: arquitetura, linguagem, 
vestimenta etc.)

• Fácil observar e mudar

• Princípios que guiam a vida da 
organização

• São conscientes e 
relativamente difíceis de serem 
mudados

• Valores subentendidos que 
constituem a essência da 
cultura

• Difícil observar e mudar
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VALORES ORGANIZACIONAIS – MODELO TEÓRICO
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Domínio

Conservação

IgualitarismoHarmonia

Autonomia

Hierarquia

Ênfase na manutenção 

do status quo e 

restrição de ações que 

possam prejudicar o 

grupo ou as tradições 

Ênfase no desejo de que as 

pessoas busquem suas 

próprias ideias, interesses 

intelectuaise experiências 

afetivas positivas  
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VALORES ORGANIZACIONAIS – MODELO TEÓRICO
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Domínio

Conservação

IgualitarismoHarmonia

Autonomia

Hierarquia

Autotranscendência dos 

interesses pessoais em 

favor do bem-estar dos 

demais 

Ênfase na legitimidade da 

distribuição desigual do 

poder, papéis e recursos 
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VALORES ORGANIZACIONAIS – MODELO TEÓRICO

8

Domínio

Conservação

IgualitarismoHarmonia

Autonomia

Hierarquia

Ênfase em se sobressair a 

partir de um posicionamento 

assertivo em que se busca 

dominar e mudar o mundo 

para demonstrar controle, 

curvar o outro a seus desejos 

e explorá-lo como forma de 

expandir os interesses do 

grupo 

Ênfase em um 

ajustamento harmonioso 

com o ambiente em que 

se busca adequação ao 

mundo em vez de mudá-

lo 
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E A CULTURA ORGANIZACIONAL?

Autonomia: Conservação:

Igualitarismo: Hierarquia:

Harmonia: Domínio:

Clima ético de Lei 

e Ordem

Clima ético de 

Independência e 

Instrumentalidad

e

.21

-.21

(Porto & Ferreira, 2016)

VALORES ORGANIZACIONAIS E CLIMA ÉTICO

.54

.36

-.58

-.42
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Inovação

Conservadorismo

Igualitarismo

Harmonia

.22 a .30

Domínio e 
Hierarquia

.19 a .33
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Pesquisa Porto

(em elaboração)
 Entre 216 e 329 

unidades 
organizacionais com 

mais de 6000 
participantes

VALORES ORGANIZACIONAIS E COMPORTAMENTO ÉTICO
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SUBCULTURAS, CONTRACULTURAS E VALORES

ESPOSADOS

 Embora possa haver um tipo cultural predominante, é normal 
existirem crenças e características normativas de outros tipos na 
mesma organização.

 Subculturas: compartilham alguns valores com a cultura 
predominante, mas apresentam valores específicos. Podem ser 
de origem hierárquica, funcional, geográfica etc.

 Contraculturas: compartilham poucos ou nenhum valor com a 
cultura predominante. Podem ser agentes de mudança cultural.

 Valores esposados: são aqueles divulgados ou promulgados por 
uma organização, mas não necessariamente praticados.
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PARTICIPE DAS NOSSAS PESQUISAS

 Estamos desenvolvendo uma pesquisa 
sobre programas de integridade. Se 
você trabalha em uma organização, leia 
o QRCode e responda ao nosso 
questionário. 

 Ou pelo link: 
https://ww3.unipark.de/uc/Grupo_Tam
ayo/db15/

 Muito obrigada pela sua participação!

https://ww3.unipark.de/uc/Grupo_Tamayo/db15/
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OBRIGADA!
Juliana B. Porto

jbporto@unb.br

http://Julianaporto.org

Venha pesquisar conosco: Programa de Pós-
graduação em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho – PSTO www.psto.com.br

Apoio: 

mailto:jbporto@unb.br
http://julianaporto.org/
http://www.psto.com.br/

