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INTRODUÇÃO 

 

A cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial que significa o conjunto de 

valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. O criador do conceito foi o 

professor Edgar Schein, nascido nos Estados Unidos em 1928. Schein afirmou que o fenômeno complexo da 

cultura organizacional é formado por três níveis de conhecimento: os pressupostos básicos (as crenças que 

são consideradas adquiridas em relação à empresa e à natureza humana), os valores (princípios, normas e 

modelos importantes) e os artefatos (resultados perceptíveis da ação de uma empresa, que são apoiados pelos 

valores). Em outras palavras, é a cultura organizacional que vai desenvolver diretrizes para uma empresa de 

sucesso, a começar pela forma como os funcionários vão enxergar o negócio e agir dentro dele. Quem investe 

em uma gestão de pessoas e uma cultura corporativa de qualidade acaba gerando maior satisfação entre os 

clientes e obtendo maior lucro em suas atividades. 

 

                     

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

DESENVOLVIMENTO 

 

A cultura organizacional compreende a todos os 

componentes culturais inseridos em uma 

organização que influem diretamente na imagem 

subjetiva que esta passa a seus colaboradores e 

clientes.  

É formada por seus valores éticos e morais, 

princípios, crenças, políticas internas e externas, 

sistemas e clima organizacional.  

Fleury e Fisher apud Schein  (1996, p. 21)  “A 

cultura de uma organização pode ser aprendida em 

vários níveis, segundo este autor: 

- Nível dos artefatos visíveis; 

- Nível dos valores que governam o 

comportamento das pessoas; 

- Nível dos pressupostos inconscientes;”  

(FLEURY - FISCHER, 1996,  p. 21). 

São as regras que todos os membros de uma 

organização devem seguir e adotar como diretrizes. 

A cultura organizacional é o que torna cada 

empresa única. É sua identidade dentro de um 

mercado de ampla concorrência. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes da Cultura Organizacional. 
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A cultura organizacional, além de ser assunto mais 

complexo do que parece inicialmente, se demonstra de 

vital importância para o sucesso e o fracasso de uma 

empresa.  

Compreender suas raízes, assim como sua composição, 

seus resultados positivos e negativos com relação ao 

êxito na organização frente ao mercado é tema de 

elevada importância e deve ser tratado como tal. 

Estudar os diversos autores que tratam do assunto e 

entender suas teorias e pressupostos é muito importante 

para nossa futura atuação profissional. 
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